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Kapitel 1 Läroplanen 
 

1.1  Läroplanens utformning 
 

Grunderna för läroplanen utgör en nationell ram när en läroplan görs upp på det lokala planet. 
Utbildningsanordnaren ansvarar för att göra upp och utveckla läroplanen. I läroplanen bestäms om fostrings- 
och undervisningsarbetet i den grundläggande utbildningen och de mål och innehåll som fastställts i dessa 
grunder preciseras, liksom övriga aspekter som sammanhänger med hur undervisningen skall anordnas. Då 
läroplanen för den grundläggande utbildningen görs upp skall förskoleundervisningens läroplan samt den 
grundläggande utbildningens enhetlighet beaktas, liksom övriga kommunala beslut som angår barn, 
ungdomar och utbildning. 
 
De riksomfattande och lokala beslut som gäller den grundläggande utbildningen bildar en helhet som utgör 
fundamentet för den grundläggande utbildningen. Besluten är: 

 

 lagen om grundläggande utbildning och förordningen om grundläggande utbildning 

 statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning 
och om timfördelning i den grundläggande utbildningen 

 grunderna för förskolans läroplan och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 

 en läroplan som godkänts av utbildningsanordnaren  

   en årlig plan som utformas i enlighet med 9 § i förordningen om grundläggande utbildning. 
 
Läraren skall i undervisningen följa den läroplan som utbildningsanordnaren fastställt. 
Läroplanen kan göras upp så att den innehåller delar som utarbetats kommunvis, regionvis eller skolvis i 
enlighet med vad utbildningsanordnaren beslutar.  En förutsättning för att läroplanen i den grundläggande 
utbildningen skall vara enhetlig är att olika lärargrupper samarbetar då läroplanen görs upp. Elevens 
vårdnadshavare skall kunna påverka i synnerhet den process där målen för fostran fastställs i läroplanen. 
Eleven kan också tas med i arbetet med läroplanen. 
 
Läroplanen skall till den del som gäller elevvården och samarbetet mellan hem och skola uppgöras i 
samarbete med de myndigheter som handhar ärenden som verkställs av social- och hälsovården i 
kommunen. 
 

KYRKSLÄTT 

Den kommunala läroplanen för den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt grundar sig på såväl 

lagstiftningen gällande den grundläggande utbildningen, de riksomfattande läroplansgrunderna 2004, 

som de lokala styrdokumenten gällande barn och unga i Kyrkslätt 

(Kyrkslätts  strategi 2000+ samt Kyrkslätts kommuns utbildningspolitiska program).  

 

Läroplanen är en naturlig uppföljning av Kyrkslätts kommuns läroplan för förskoleundervisningen 

som godkänts av svenska utbildningsnämnden. Läroplansarbetet har präglats av strävan till att 

förankra läroplanen i det som är specifikt för Kyrkslätt. Vi strävar till att med denna kommunala 

läroplan göra övergången från årskurs fyra till fem samt årskurs sex till sju samt övergången till andra 

stadiets utbildning så smidig som möjligt för eleverna. 

 

Elevernas vårdnadshavare har givits möjlighet att ta del i läroplansarbetet i samband med en 

värdegrundsdiskussion utförd av bildningsväsendet under våren 2004. De delar av läroplanen som 

behandlar elevvård samt samarbete mellan hemmet och skolan har utarbetats i samarbete med 

kommunens social- och hälsovårdsväsende. 

 

Skolorna utarbetar sina egna läroplaner utgående från den kommunala läroplanen. I skolornas 

läroplaner specificeras hur de olika skolorna arrangerar undervisningen utgående från 

läroplansgrunderna och den kommunala läroplanen. I den kommunala läroplanen framgår vilka 

punkter skolorna speciellt bör ta ställning till. Sålunda kommer läroplanen till vissa delar att vara 

indelad i tre nivåer (norm-, kommunal- och skolnivå).  

 

Kyrkslätts kommuns läroplan för årskurserna 1-9 tas i bruk från och med höstterminen 2004. I 

övergångsskedet från den gamla läroplanen till den nya kan det hända att en elev som har inlett 



studierna enligt den gamla läroplanen kan få ett lägre timantal i några läroämnen (främst 

hälsokunskap, A2- språket samt fysik och kemi) än vad som angetts i timfördelningen. När den nya 

läroplanen tas i bruk fortsätter undervisningen enligt den nya timfördelningen. I skolornas läroplaner 

bör framgå hur man på pedagogisk väg hjälper eleverna att fullgöra lärokurserna enligt de nya 

läroplansgrunderna i de ämnen där nämnda problem uppstår. 

 

I samband med att denna läroplan godkänns och tas i bruk hävs Kyrkslätts kommuns kommunala 

läroplan för årskurs 1- 2. 

 

Skolornas läroplaner 
 

En plan som baserar sig på läroplanen görs upp i samtliga skolor varje läsår vid höstterminens 

början. Planen utvärderas i slutet av läsåret. 

 

I denna plan ingår bl.a. allmänna principer för ordnandet av undervisningen och elevvården. 

Vidare ingår uppgifter om verksamhet vid sidan av och utanför undervisningen. Även olika 

samarbetsformer beskrivs. 

 

Planen innehåller även läsårsvisa elevstatistik samt uppgifter över lärarnas undervisnings-

timmar och övriga uppgifter. 

 



1.2  Läroplanens innehåll 

 
I enlighet med vad anordnandet av utbildningen förutsätter skall följande moment ingå i läroplanen: 

 en värdegrund och en verksamhetsidé (kapitel 2.1)   

 allmänna mål för fostran och utbildning (kapitel 2.2) 

 språkprogram (kapitel 2.3) 

 den timfördelning som skall följas på lokalnivå (bilaga 1) 

 beskrivning av skolans verksamhetskultur, pedagogiska miljö och arbetssätt (kapitel 3.2-3.4) 

 eventuella prioriteringar i undervisningen (kapitel 3.3), språkbad eller undervisning på ett främmande 

språk  

 eventuell integrering av undervisningen (kapitel 3.2) 

 genomförande av ämneshelheter (kapitel 7.1) 

 undervisningens mål och innehåll i skilda läroämnen årskursvis eller per studiehelheter i undervisning 

som inte är indelad i årskurser (kapitel 7.2- 7.21) 

 undervisning av valfria ämnen 

 mål för elevens uppförande (kapitel 8) 

 samarbete med förskoleundervisningen och den övriga grundläggande utbildningen (kapitel 4.5) 

 samarbete mellan andra parter (kapitel 4.1) 

 stöd för lärande och skolgång samt stödformer enligt specificerade anvisningar i kapitel 4 och 5 

 undervisning av elever från olika språkliga och kulturella miljöer (kapitel 6) 

 bedömning av elever med utgångspunkt i profilerna för elevernas goda kunskaper och kriterierna vid 

slutbedömningen (kapitel 7.2- 7.21 samt kapitel 8) 

 principer för studiegången (kapitel 8) 

 betyg 

 IT-strategi (kapitel 2.2) 

 utvärdering och fortgående utveckling av verksamheten (kapitel 3.2- 3.4 samt kapitel 8) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 2 Utgångspunkterna för hur undervisningen skall anordnas 
 
2.1 Värdegrunden inom den grundläggande utbildningen 

 

De mänskliga rättigheterna, alla människors lika värde, demokrati, en vilja att bevara naturens mångfald och 

omgivningens livskraft samt tolerans och vilja att slå vakt om den kulturella mångfalden är de värden som den 

grundläggande utbildningen skall gestalta och förmedla. De viktigaste handlingarna som definierar de 

mänskliga rättigheterna är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Konventionen om barnets 

rättigheter och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Den grundläggande 

utbildningen skall också främja social gemenskap, ansvarskänsla och respekt för individens friheter och 

rättigheter. Grunden för undervisningen är den finländska kulturen som har formats i växelverkan mellan den 

specifikt finländska, den nordiska och den europeiska kulturen. I undervisningen skall de nationella och lokala 

särdragen beaktas, liksom nationalspråken, de två folkkyrkorna, samerna som ett ursprungsfolk och de 

nationella minoriteterna. Den finländska kulturen blir i dag allt mångsidigare tack vare invandrare från olika 

kulturer. Undervisningen skall vara ett stöd då elevens kulturella och unika egenart formas. Undervisningen 

skall även stödja elevens delaktighet i det finska samhället och i en värld som blir allt mer global. Skolan skall 

också främja tolerans och förståelse för andra människor och kulturer. Med hjälp av den grundläggande 

utbildningen främjas jämställdhet mellan områden och individer. I undervisningen tas hänsyn till elever i behov 

av särskilt stöd, och jämställdheten mellan könen främjas genom att flickor och pojkar ges färdigheter att med 

lika rättigheter och skyldigheter verka i samhället samt i arbets- och familjelivet.   

 

I den grundläggande utbildningen skall undervisningen i de olika läroämnena vara politiskt obunden och 

konfessionslös. I läroplanen på lokal nivå för den grundläggande utbildningen skall de värden som ligger 

till grund för undervisningen preciseras. Dessa värden skall föras över till målen och innehållet i 

undervisningen och till den dagliga verksamheten.   

 

KYRKSLÄTT 

Enligt Kyrkslätts strategi 2000+ skall alla elever i kommunens skolor erhålla likvärdig 

undervisning. Den ger dem kunskaper och färdigheter som bildar en stabil grund för fortsatta studier. 

I inlärningsprocessen stöds individens förmåga att ta ansvar och analysera det han har lärt sig. Efter 

skolan skall eleven ha god beredskap att klara sig i framtiden. 

 

Enligt Kyrkslätts kommuns utbildningspolitiska program har bildningsväsendet i uppgift att 

producera och ordna högklassiga, mångsidiga och regionalt likvärdiga utbildningstjänster och 

fritidsverksamheter på finska och svenska.  

 

I de svenska skolorna vill vi betona helheten inom det svenska skolväsendet, den finlandssvenska 

kulturen, språket och traditionerna. Vi strävar till att ge alla elever en trygg inlärningsmiljö. 

Samarbetet skolorna emellan och med de finskspråkiga skolorna stärker elevernas identitet. En 

väsentlig del i undervisningen är en levande lokalhistoria. 

 

 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

Den finlandssvenska kulturen och det svenska språket utgör två viktiga grundpelare för 

arbetet i skolan. Vi värnar om de finlandssvenska traditionerna samtidigt som vi vill fostra 

eleverna till tolerans gentemot andra kulturer. Genom att ge eleverna delaktighet i planeringen 

av skolans arbete ökar deras hänsyn till varandra. Ett målinriktat samarbete över 

klassgränserna ger eleverna större kännedom om varandra. En viktig del av skolarbetet är även 

att ge eleverna redskap för att så småningom ta ansvar för sitt eget arbete samt sina 

handlingar.  



 

Skolan har den stora fördelen att vara belägen mitt ute i naturen. Att värna om naturens 

mångfald i skolans närmiljö är en viktig del i skolarbetet. Vårt mål är att Bobäcks skola skall 

vara en trygg inlärningsmiljö för alla elever.   

 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

I skolan poängterar vi följande saker i undervisningen: 

 fostra eleverna till självständigt, logiskt och kritiskt tänkande 

 stärka elevernas identitet 

 beakta miljön i all verksamhet 

 lära eleverna att acceptera och förstå främmande kulturer 

 lära eleverna att sätta in sin verksamhet i större sammanhang 

 gott uppförande och artighet i alla situationer 

 individuell undervisning tack vare relativt små undervisningsgrupper 

 åldersintegrerad undervisning 

 att lära eleverna att tolerera olikheter 

 stärka elevernas självförtroende 

 att utveckla de sociala färdigheterna 

 att utveckla kreativitet och uttrycksförmåga 

 gott språk 

 

Friggesby skola 

Skolan arbetar för att konkret förmedla den finlandssvenska kulturen, traditionen och 

språket, samt att lära eleven att vara tolerant gentemot minoriteter och att själv leva som en 

minoritet i majoriteten. 

Omgivningen och klimatet i skolan vill skapa trygghet, vara stimulerande för den enskilda 

individen.  Skolan strävar till att fostra eleven i att skapa gemenskap och god kamratskap. 

 

Winellska skolan 

 är en svenskspråkig enhetsskola, årskurserna 1-9, som vill värna om traditioner och 

kulturarv 

 är en allmänbildande skola som beaktar elevernas olika förutsättningar och utvecklar deras 

intellektuella, sociala och kommunikativa färdigheter 

 strävar efter att vara en trygg inlärningsmiljö för var och en 

 

Därför tycker vi att det är viktigt 

 att individens särart respekteras 

 att alla individers lika värde betonas oberoende av ras, språk, nationalitet och religion  

 att vi känner stolthet över vårt eget språk och vår egen kulturella tillhörighet 

 att vi lär oss respektera varandras tankar och känslor och sätta värde på det som äldre 

generationer gett oss 

 att vi utvecklar vårt självförtroende 

 att vi lär oss goda umgängesvanor och sunda levnadsvanor 

 att vi lär oss ta ansvar för vårt eget arbete, samarbeta men också arbeta självständigt 

 att vi visar vilja att ställa upp och hjälpa alla som är i behov av hjälp 

 att vi respekterar livet och allt levande 



För att uppnå detta 

 strävar vi till gemensamma normer inom hela skolsamfundet 

 skall samarbete och samverkan mellan skolan och alla som på något sätt berörs av skolan 

utvecklas 

 skall vi sträva till att stärka den egna jag-uppfattningen, ty med en större inre säkerhet har 

man lättare att bemöta omvärlden, acceptera andra och själv bli accepterad. 

 betonar vi betydelsen av att var och en tar ansvar för sig själv, varandra och sin omgivning 

 

Karuby skola 

Den finlandssvenska kulturen och det svenska språket utgör två viktiga grundpelare för 

arbetet i skolan. Vi värnar om de finlandssvenska traditionerna samtidigt som vi vill fostra 

eleverna till tolerans gentemot andra kulturer. Eleverna jobbar i sammansatta klasser. Arbete 

i sammansatta klasser ger eleverna möjlighet att flexibelt jobba enligt egna förutsättningar. 

En viktig del av skolarbetet är även att ge eleverna redskap för att så småningom ta ansvar för 

sitt eget arbete samt sina handlingar.  

 

Skolan har den stora fördelen att vara belägen mitt ute i naturen. Att värna om naturens 

mångfald i skolans närmiljö är en viktig del i skolarbetet. Den lugna atmosfären i skolan bidrar 

till en trygg inlärningsmiljö för alla elever.     

 
2.1.1 Språkdeklaration 

  

Den svenska skolan i Kyrkslätt är avsedd för de svensk- och tvåspråkiga barnen. Vi samarbetar med 

dagvården och förskolan för att stödja barnens skolspråk. En förutsättning för en god skolstart är att barnet fått 

sin förskoleundervisning på svenska. Skolan förutsätter att skolspråket stöds i hemmet. 

 

En av skolans viktigaste uppgifter tillsammans med hemmet är att stärka elevernas svenska så att de i alla 

sammanhang kan använda språket. Den svenska skolan är en talande, läsande och skrivande skola. I all 

verksamhet i skolan fästs vikt vid utvecklande av elevens kunskaper i modersmålet. 

 

För att utveckla elevernas skolspråk skapar vi arbetsmiljöer som är språkstödjande i fråga om timfördelning, 

arbetsmetoder och material. Skolbiblioteken är föremål för särskild omsorg. Vi samarbetar med alla parter 

som erbjuder svensk service. Skolspråket förstärks genom att skolorna medvetet satsar på 

modersmålsundervisningen t.ex. genom att varje år speciellt lyfta fram ett av modersmålets delområden. Den 

muntliga framställningen bör få en framträdande roll. 

 

Beträffande val av undervisningsgrupp i finska görs ett val inför årskurs 3 och är gällande genom hela den 

grundläggande utbildningen. 

 

 

Skolornas läroplaner 
 

De svenska skolornas informations- och undervisningsspråk är svenska. Skolans elever 

uppmanas att tala svenska även på rasterna. Samarbete med förskolan ger skolan möjlighet att 

informera om vikten av att barnet får stöd i sitt skolspråk. Lärarna fungerar alltid som 

språkliga förebilder för eleverna. Vi strävar efter att all personal i skolan skall kunna svenska. 

 

 

 



2.1.2 Verksamhetsidé 
 

Verksamheten i de svenskspråkiga skolorna i Kyrkslätt utgår från de finlandssvenska traditionerna samt det 

svenska språket. En trygg skolmiljö, oavsett skolans storlek och geografisk placering, är av största vikt. 

Genom samarbete med förskolan och de övriga skolorna inom den grundläggande utbildningen strävar vi till 

smidiga övergångar från ett stadium till ett annat. 

 

 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

En elev i Bobäcks skola skall ges en god grundutbildning som är anpassad till hans egna 

förutsättningar. Bobäcks skola strävar till att ta till vara elevens tidigare färdigheter samt 

vägleda eleven såväl kunskapsmässigt som socialt. I skolarbetet värnar vi om de 

finlandssvenska traditionerna och vår närmiljö. 

 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

I undervisningen bör man sträva till större helheter och teman. Eleverna bör lära sig att själva 

söka kunskap och kritiskt granska den information som finns ute i samhället. Den 

finlandssvenska kulturen framhålls. Elevernas skolgång i sin närmiljö skall vara tryggad. 

 

Friggesby 

Skolan arbetar målmedvetet med att skapa gemenskap och kamratskap över ålders- och 

årskursgränser. I undervisningen lyfts naturen med dess artrikedom och särprägel fram. 

Respekten och ett livslångt ansvar för miljön är lärdom och visdom som skall finnas i varje 

elevs ryggsäck efter avslutad skolgång i Friggesby skola.  Byskolan ger redskapen för detta 

attityd- och fostringsarbete.   

 

Winellska skolan 

All vår verksamhet utgår ifrån att vi är en svenskspråkig skola med finlandssvenska 

traditioner. En trygg skolmiljö ger bestående resultat. Omtanke om andra människor och vår 

omgivning skall genomsyra hela vår verksamhet. 

 

För att var och en skall få uppleva framgång i sitt skolarbete, strävar vi till att eleven får 

arbeta utgående från sina individuella förutsättningar. På detta vis hoppas vi kunna bidra till 

att eleven känner motivation och arbetsglädje. 

 

Genom att utveckla färdigheterna då det gäller att förstå och använda teknologi strävar vi 

efter att hålla oss à jour med utvecklingen i samhället och att kritiskt kunna sovra i 

informationsflödet. 

 

Vi strävar efter att få en helhetssyn på vår kunskap. Genom att arbeta med olika större 

temablock skall vi öva upp vår förmåga att söka kunskaper från ett vidare fält än vad vi kanske 

annars gör. 

 

Genom kontakter med såväl förskolan, andra skolor inom den grundläggande utbildningen samt 

skolor på andra stadiet, strävar vi till smidiga övergångar från ett stadium till ett annat. 



Karuby skola 

En elev i Karuby skola skall ges en god grundutbildning som är anpassad till hans egna 

förutsättningar. Karuby skola strävar till att tillvarata och utveckla elevens tidigare 

färdigheter samt vägleda eleven såväl kunskapsmässigt som socialt. Skolans uppgift är att ge 

positiva erfarenheter av inlärning och en känsla av samhörighet. Karuby skola är en skola för 

grundläggande utbildning i årskurserna 1-4 för elever i Långvik och Jorvas. I skolan vill vi 

betona vikten av gott uppförande och goda seder. 
 
2.2  Uppgiften inom den grundläggande utbildningen 
 

Den grundläggande utbildningen är en del av grundtryggheten inom utbildningen. Den har till uppgift att både 
fostra och utbilda. Den grundläggande utbildningen skall å ena sidan erbjuda individen en möjlighet att skaffa 
sig allmänbildning och fullgöra sin läroplikt och å andra sidan att ge samhället ett medel att utveckla sitt 
kulturella kapital. Dessutom skall den grundläggande utbildningen utöka den sociala gemenskapen och 
jämlikheten.  
 
Den grundläggande utbildningen skall ge eleven möjlighet till en mångsidig tillväxt, till lärande och till att 
utveckla en sund självkänsla så att han eller hon kan skaffa sig de kunskaper och färdigheter som behövs i 
livet. Eleven skall få beredskap för fortsatta studier och för att som aktiv medborgare kunna utveckla det 
demokratiska samhället. Den grundläggande utbildningen skall dessutom stödja varje elevs språkliga och 
kulturella identitet och modersmålsutveckling. Syftet är också att väcka lust till livslångt lärande.  
 

Uppgiften inom den grundläggande utbildningen är att säkerställa samhällets kontinuitet och bygga en framtid. 
Den grundläggande utbildningen skall föra över kulturarvet från en generation till en annan, bidra till att 
kunskapen i samhället ökar och sprida kunskap om de värden och handlingssätt som bildar samhällets 
grundpelare. Dess uppgift är också att utveckla den analytiska omdömesförmågan, att skapa en ny kultur och 
att utveckla nya sätt att tänka och handla.  
 

KYRKSLÄTT 

De övergripande målen för inlärning och fostran i de svenskspråkiga skolorna i Kyrkslätt 

fastställs i Kyrkslätts strategi 2000+ samt Kyrkslätts kommuns utbildningspolitiska 

program. Tyngdpunkten i undervisningen inom den grundläggande utbildningen läggs vid   

 att ge eleverna en sund självkänsla, 

 att ge eleverna goda sociala färdigheter  

 ge eleverna gedigna kunskaper i modersmålet. 

 

I alla kommunens skolor skall eleverna ges en undervisning, som ger dem sådana kunskaper och 

färdigheter som möjliggör och motiverar till fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen. 

 

Övrigt 

I Kyrkslätts kommuns utbildningspolitiska program poängteras även följande pedagogiska 

målsättningar vilka bör beaktas i det dagliga skolarbetet samt i skolans läroplan. 

Elevens praktiska färdigheter skall främjas så att eleverna erhåller de färdigheter som behövs i det 

dagliga livet. Eleverna får enligt sitt utvecklingsskede lära sig verka i överensstämmelse med kraven 

på en hållbar utveckling. Informationstekniken utgör en naturlig del av undervisningen. I 

undervisningen fästs uppmärksamhet vid ett kritiskt granskande av media. 

 

Utöver det som stadgats i det utbildningspolitiska programmet ges skolorna möjlighet att uppställa 

egna mål för inlärning och fostran. 

 

 

 

 

 



Skolornas läroplaner 

 

Grundskolan är en enhetlig utbildningsform som ger barn och unga den allmänbildande 

grundutbildning som de behöver.  

 

Mål för inlärning och fostran: 

 att stärka det svenska språket och den finlandssvenska kulturen 

 att lära känna och bry oss om vår närmiljö  

 att ge eleverna en god grund för kommande studier 

 en trygg inlärningsmiljö där eleven får undervisning utifrån sina egna förutsättningar 

 att stärka gemenskapen t ex genom samarbete över klassgränserna 

 att ständigt utveckla och utvärdera arbetet 

 

Winellska skolan 

Skolans strukturella särprägel: 

Vi arbetar i en sammanhållen grundskola. Lärarna ges en möjlighet att enligt behörighet och 

intresse jobba över de tidigare stadiegränserna. 

 
2.3 Anordnandet av den grundläggande utbildningen 
 
Enligt lagen om grundläggande utbildning ska utbildningen ordnas så att elevernas ålder och förutsättningar 
beaktas och så att elevernas sunda uppväxt och utveckling främjas. Utbildningen ska genomföras i samarbete 
med hemmen. De elever som deltar i undervisningen har rätt till en trygg studiemiljö1. Enligt lagen har eleven 
rätt att under arbetsdagarna få läroplansenlig undervisning, elevhandledning och tillräckligt stöd i lärandet och 
skolgången genast då ett behov uppstår. Eleven har också rätt att avgiftsfritt få sådan elevvård som han eller 
hon behöver för att kunna delta i undervisningen samt de studiesociala förmåner och tjänster som definieras i 
lag.2 
 
Enligt Finlands grundlag får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, 
religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller 
hennes person3. Finland har förbundit sig till internationella avtal, program och deklarationer som förutsätter 
att undervisningen ordnas så, att alla barns och ungas lärande kan tryggas i en gemensam skola4. 
 
Utgångspunkten för ordnandet av undervisning, handledning och stöd är omsorgen om en god och trygg 
skoldag. Skolarbetet ska ordnas så att förutsättningarna för elevens välbefinnande, utveckling och lärande är 
så gynnsamma som möjligt. Skolgemenskapen ska vara trygg och präglas av inbördes respekt och vänlig 
atmosfär. Faktorer som äventyrar tryggheten eller hälsan i inlärningsmiljön ska åtgärdas omedelbart. 
Skoldagen ska till sin uppbyggnad, sitt innehåll och sina verksamhetsmodeller vara sådan att den skapar 
möjligheter för att arbeta i lugn och ro, fördjupa sig, lära sig och göra saker tillsammans och för ett lustfyllt 
lärande och lustfyllda erfarenheter. 
 
Den grundläggande utbildningen ska främja stimulerande interaktion, samarbete, gemensamt ansvarstagande 
och delaktighet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt elevernas möjligheter att påverka sitt eget och skol-
samfundets arbete och verksamhetsmiljön. Genom att eleverna blir delaktiga stöds såväl deras lärande och 
välbefinnande som deras växande till ansvarsfulla människor och samhällsmedlemmar. 
 
En skola som stödjer eleven och strävar efter att skapa gemenskap värdesätter den betydelse för verksam-
heten som eleverna, lärarna, skolans övriga medlemmar och sakkunniga samt familjerna har. Skolan ska 

                                                 
1 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 3 § 2 mom. (477/2003), 3 § 3 mom. och 29 § 1 mom. 
2 Lag om grundläggande utbildning 30 § 1 mom. (642/2010), 31 § 1 mom. och 31 a § 1 mom. (477/2003) 
3 Finlands grundlag (731/1999) 6 § 2 mom. 
4 FN:s konvention om barnens rättigheter 1989, Salamanca-deklarationen (Salamanca Statement) 1994, Luxemburgstadgan (The 

Charter of Luxemburg) 1996 och FN:s Konvention om handikappades rättigheter 2006 



samarbeta med förskoleundervisningen och den övriga småbarnsfostran, morgon- och eftermiddagsverk-
samheten, andra skolor som ger grundläggande utbildning, de läroanstalter som erbjuder fortsatta studier, 
social- och hälsovårdssektorn samt övriga instanser som främjar barnens växande och utveckling. 

 

 

KYRKSLÄTT 

Skolan stöder och uppmuntrar hemmen till samarbete samt stöder vårdnadshavarna med hjälp av 

gemensamma förhållningssätt samt genom att stöda hemmen i deras uppfostringsfrågor. Vårdnadshavarna och 

eleverna är delaktiga i skolarbetet, skolans verksamhet och gemensamma beslut, planering och förverkligande 

samt uppmuntran till uppföljning. 

 

Samtliga vuxna i skolan tar aktivt ansvar för samarbetet med eleverna och vårdnadshavarna. Alla verkar för 

att skolan skall vara en inlärningsmiljö som präglas av tolerans, jämlikhet mellan könen, den enskilda 

individens självständighet och jämlikhet mellan människor. 

 

Varje skola ger eleverna och vårdnadshavarna information om sin verksamhet, organisation och arbetssätt, 

arbetsmiljö och stödåtgärder, målsättningen för undervisning och fostran. 

(Kyrkslätts kommuns utbildningspolitiska program) 

 

 

2.4  Strukturer inom den grundläggande utbildningen 

 
Den grundläggande utbildningen är läroplansmässigt en sammanhängande helhet. Målet och det centrala 
innehållet i undervisningen fastställs i läroplansgrunderna enligt läroämne eller ämnesgrupp för deletapperna 
mellan de etappmål som ingår i timfördelningen (F 1435/20.12.2001, 6 §). Som avslutning på varje etapp ges 
en profil för goda kunskaper (8.1). Målen för undervisningen, det centrala innehållet, profilerna för goda 
kunskaper och kriterierna för slutbedömningen i konst- och färdighetsämnen (musik, bildkonst, slöjd, 
gymnastik) har gjorts upp för läroämnesspecifika minimitimantal. I den läroplan som utbildningsanordnaren 
godkänner bestäms om timfördelningen och om målen för utbildningen och utbildningens innehåll årskursvis, 
utgående från statsrådets förordning och grunderna för läroplanen.  
 
I undervisningen i årskurserna 1–2 skall den beredskap som förskoleverksamheten, i synnerhet 
förskoleundervisningen, gett beaktas. Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen skall 
tillsammans utgöra en sammanhängande och logisk helhet. Speciellt undervisningen i de lägre årskurserna 
har som uppgift att utveckla beredskapen för arbete och lärande under senare år.  
Årskurserna 8–9 utgör slutskedet i den grundläggande utbildningen och har som uppgift att också vägleda 
eleven till fortsatta studier och att utveckla färdigheter hos eleven som behövs i samhället och i arbetslivet.  
 
Om det i läroplanen enligt 11 §, 3 mom. i förordningen om grundläggande utbildning har bestämts att eleven 
kan gå vidare enligt ett eget studieprogram i stället för att studera enligt en lärokurs indelad i årskurser 
fastställs timfördelningen samt målen för och innehållet i undervisningen för studiehelheterna. 
Studiehelheterna bildas utgående från de etapper för läroämnena och ämnesgrupperna som fastställts av 
statsrådet. Etapperna kan vid behov delas upp i två eller flera avsnitt som också kan sammanslås till 
integrerade studiehelheter mellan olika läroämnen och ämnesgrupper. I läroplanen skall bestämmas vilka 
avsnitt eller studiehelheter som är obligatoriska och vilka som är valfria för eleven. Elevens framsteg i 
studierna och avläggande av studiehelheter skall systematiskt iakttas.  
 
Om antalet veckotimmar i några läroämnen på en sammansatt klass blir olika då timfördelningen görs upp 
enligt årskurs kan årsveckotimmarna i dessa läroämnen också indelas i avsnitt och undervisningstimmarna i 
dem på så sätt fördelas jämnt. I läroplanen kan bestämmas att lärokursen i en sammansatt klass också kan 
utgöras av studiehelheter som inte följer en årskursindelning. I sådana fall följs bestämmelserna i 11 §, 3 
mom. i förordningen om grundläggande utbildning.  



 

KYRKSLÄTT 

Den av svenska utbildningsnämnden i Kyrkslätt godkända timfördelningen (bilaga 1) för den 

grundläggande utbildningen baserar sig på den av statsrådet godkända timfördelningen  

(20.12.2001/1435). Undervisningens mål och innehåll i de olika läroämnena är för årskurserna 1-6 

indelade per årskurs. För årskurserna 7-9 är målen och innehållet indelat i kurser. I de ämnen där mål 

och innehåll är gemensamma för flera årsklasser bör indelningen per årsklass göras i skolans läroplan. 

I de skolor där undervisningen sker i sammansatta klasser bör principen för undervisning i 

sammansatta klasser följas. 

 

 

Skolornas läroplaner 
 

Bobäcks skola, Winellska skolan 

Eleverna undervisas i årskursvisa klasser. 
 

Friggesby skola, Karuby skola, Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Inom ramen för den godkända timfördelningen uppgörs ett arbetsschema för varje läsår för 

de sammansatta klasserna enligt växelkurssystem. Läsår som slutar med udda årtal läses 

växelkurs 1. Läsår som slutar på jämna årtal läses växelkurs 2. Innehållet i miljö- och 

naturkunskap, biologi och geografi, religion, livsåskådning, gymnastik, bildkonst, musik, slöjd 

och fysik-kemi läses enligt växelkurs. I modersmål, matematik, finska och engelska följer man 

läroplanens årskursvisa innehåll. I dessa ämnen följer timfördelningen växelkurssystem. 

 

Eleverna i Friggesby och Karuby skolor fortsätter sin skolgång i Winellska skolan efter årskurs 

4. Eleverna i Bobäcks, Oitbacka och Sjökulla skolor fortsätter sin skolgång i Winellska skolan 

efter årskurs 6. 

Till Winellska skolans elevupptagningsområde hör de södra och östra delarna av Sjundeå 

kommun. 

 
Språkprogram 

 

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 

Moders-

mål 

7 vt 

Moders-

mål 

7 vt 

Moders-

mål 

6 vt 

Moders-

mål 

5 vt 

Moders-

mål 

6 vt 

Moders-

mål 

6 vt 

Moders-

mål 

3 vt 

Moders-

mål 

3 vt 

Moders-

mål 

3 vt 

  Finska/ 

MoFi  

(A1) 

2 vt 

Finska 

/MoFi  

(A1) 

2 vt 

Finska/ 

MoFi  

(A1) 

2 vt 

Finska/ 

MoFi  

(A1) 

2 vt 

Finska/ 

MoFi  

(A1) 

2 vt 

Finska/ 

MoFi  

(A1) 

3 vt 

Finska/ 

MoFi  

(A1) 

3 vt 

   Engelska 

(A2) 

2 vt 

Engelska 

(A2) 

2 vt 

Engelska 

(A2) 

2 vt 

Engelska 

(A2) 

2 vt 

Engelska 

(A2) 

3 vt 

Engelska 

(A2) 

3 vt 

       Franska 

Tyska 

 (B2) 

2 vt 

Franska 

Tyska 

(B2) 

2 vt 

 

A1-språk; finska från och med årskurs 3 i samtliga skolor 

A2-språk, engelska från och med årskurs 4 i samtliga skolor. 

B2-språk; franska och/eller tyska från och med årskurs 8 



Kapitel 3  Utgångspunkterna för hur undervisningen skall genomföras 
 
3.1 Synen på kunskap och lärande 
 
Som grund för de nationella läroplansgrunderna ligger den inlärningssyn som ser lärandet som en individuell 
och social process under vilken kunskaper och färdigheter byggs upp och förändras samtidigt som eleven får 
intryck av den omgivande kulturen. Lärandet skall ses som en målmedveten studieprocess som äger rum i 
olika situationer, både självständigt, under lärarens handledning, tillsammans med andra i gruppen och med 
läraren. Lärandet handlar om att inhämta ny kunskap och lära sig nya färdigheter, men även om att tillägna 
sig inlärnings- och arbetssätt som redskap för ett livslångt lärande.  
 
Lärandet skall vara en aktiv och målinriktad verksamhet, där eleven utgående från sina tidigare 
kunskapsstrukturer bearbetar och tolkar det material han eller hon skall lära sig. De allmänna principerna för 
lärandet är desamma för alla, men inlärningen är för varje enskild elev beroende av dennes tidigare 
kunskaper, motivation samt inlärnings- och arbetsmetoder. Den individuella inlärningen skall stödjas genom 
en lärandeprocess som sker i social samverkan med andra. Lärandet skall i alla dess former vara en aktiv 
målinriktad process där eleven lär sig arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. 
Inlärningen är situationsbunden och därför skall man fästa speciell uppmärksamhet vid att skapa en 
mångsidig pedagogisk miljö. Då eleven inhämtar nya kunskaper öppnas nya möjligheter att förstå den 
omgivande kulturen och dess betydelse och att delta i varierande samhällsverksamhet.  

 

KYRKSLÄTT 

I inlärningsprocessen stöds individens förmåga att ta ansvar och analysera det han har lärt sig. 

(Kyrkslätt strategi 2000+). För detta ges eleven metoder, med vilka han kan ställa upp mål för sig, 

planera, förverkliga samt utvärdera sina studier. Alla elever har rätt till ett gott bemötande och en 

positiv och trygg skolmiljö (Kyrkslätts kommuns utbildningspolitiska program).  

 

Utgående från de kunskaper som eleven hämtat med sig från ett tidigare skede i sina studier 

uppmuntras han att inhämta nya kunskaper och färdigheter. Ett fortlöpande samarbete mellan dels 

förskolans lärare och klasslärarna i årsklasserna 1-6 samt dels mellan klasslärarna i årskurserna 1-6 

och ämneslärarna i årskurserna 7-9 stöder detta. 

 

Skolornas läroplaner 
 

Bobäcks skola 

Samarbete med förskolan ger skolan information om eleverna och skolan blir en naturlig 

fortsättning på förskolan. Eleven har ansvar för sitt lärande och är delaktig i sin 

lärandeprocess. Skolan jobbar för att eleverna skall kunna tillämpa den kunskap som de har 

inhämtat i ett tidigare skede. En förutsättning för att lyckas i sina studier är att eleven lär sig 

att ta ansvar för sin skolgång. Detta förutsätter att skolan och hemmet är medvetna om 

varandras värderingar. De integrerade eleverna skall ges samma möjlighet att känna att de 

lyckas i sitt skolarbete. 

 

Karuby skola 

I undervisningen utgår vi från att alla elever än enskilda individer och vi beaktar deras tidigare 

kunskaper, färdigheter och erfarenheter. 

 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Eleven skall kunna inhämta baskunskaper och -färdigheter inom olika inlärningsområden i 

enlighet med ålder och förutsättningar. Eleven skall också lära sig att uppskatta sitt eget och 

andras arbete. Eleven bör själv ta ansvar för sin skolgång i samarbete med skolan och hemmet. 

Undervisningen skall vara livsnära och bygga på barnens upplevelser och lekfullhet. 



Grundläggande för verksamheten är att eleven lär sig sambanden mellan olika fenomen. Eleven 

skall uppmuntras till att undersöka, experimentera, fråga och lösa problem på ett kreativt 

sätt. Leken hör till barns erfarenhetsvärld och därför bör lek och rörelse utnyttjas mångsidigt 

i undervisningen. 

 

Winellska skolan 

Vår syn på kunskap och lärande är elevcentrerad vilket innebär att 

 läraren strävar till att vara handledare och medarbetare 

 vi strävar till att göra eleven medveten om sin egen inlärningsstil och att ge eleven 

individuella redskap för livslångt lärande 

 eleven tränas att själv söka kunskap och att kunna utnyttja och bedöma sina kunskaper 

självständigt 

 helhetssynen prioriteras framom detaljkunskap 

 kunskaper bör leda till insikter som eleven själv kan formulera 

 sociala och kommunikativa färdigheter värdesätts och tränas 

 en sund självkänsla och en positiv attityd till inlärning uppmuntras 

 bedömningen av arbetsprestationen under studiernas gång ställs i relation till elevens 

kapacitet – i slutbedömningen relateras elevens prestationer till de av Utbildningsstyrelsen 

fastställda kriterierna 
 

 

3.2 Den pedagogiska miljön  
 
Med den pedagogiska miljön, eller lärmiljön, förstås den miljö som undervisningen försiggår i en helhet som 
består av fysiska, psykiska och sociala element.  
Till den fysiska pedagogiska miljön hör speciellt skolans byggnader och lokaler samt undervisningsmaterial 
och läromedel. Hit hör vidare annan bebyggelse och den omgivande naturen. Studiemiljön och 
studieredskapen skall planeras och ordnas så att de ger möjlighet till användning av mångsidiga 
undervisningsmetoder och arbetssätt. Arbetsredskap, arbetsmaterial och bibliotekstjänster skall stå till elevens 
förfogande så att studierna kan ske både aktivt och självständigt. Utrustningen i lärmiljön skall stödja eleven i 
hans eller hennes utveckling till medlem av det moderna informationssamhället och ge eleven möjligheter att 
använda datorer och annan medieteknik och i mån av möjlighet, datanätverk. Man skall också fästa vikt vid 
det estetiska i den fysiska pedagogiska miljön.  
Utformningen av den psykiska och sociala lärmiljön påverkas å ena sidan av kognitiva och emotionella 
faktorer hos den enskilda eleven, å andra sidan av faktorer som är förknippade med interaktion och mänskliga 
relationer.  
Lärmiljön skall stödja elevens tillväxt och lärande. Den skall fysiskt, psykiskt och socialt vara trygg och stödja 
elevens hälsa. Målet är att stödja elevens inlärningsmotivation och nyfikenhet och främja hans eller hennes 
aktivitet, självstyrning och kreativitet genom att bjuda på intressanta utmaningar och problem. Lärmiljön skall 
ge eleven verktyg att ställa upp egna mål och bedöma sin egen verksamhet. Eleven kan ges möjlighet att 
delta i uppbyggandet och utvecklingen av sin egen pedagogiska miljö.  
Lärmiljön skall också stödja en växelverkan såväl mellan läraren och eleven som mellan eleverna. Den skall 
främja dialog och leda eleverna att arbeta som medlemmar i en grupp.  Målet är en atmosfär som är öppen, 
uppmuntrande, lugn och positiv. Ansvaret för att upprätthålla en sådan atmosfär ligger såväl på läraren som 
på eleven.  
 

 

KYRKSLÄTT 

Den pedagogiska miljön innefattar fysisk, psykisk, social och kognitiv inlärningsmiljö. Den fysiska 

miljön i skolorna i Kyrkslätt är mycket varierande. En målmedveten satsning på att skolmiljöerna 

skall vara trygga och ändamålsenliga har skrivits in i Kyrkslätts kommuns utbildningspolitiska 

program. I de fall där inte ändamålsenliga utrymmen står till buds har olika lösningar tillämpats 

(skjuts till gymnastiksal, inhyrning i övriga utrymmen). 



Den finlandssvenska kulturen syns tydligt i skolmiljöerna.  

 

Skolgården är en viktig del av inlärningsmiljön. I bästa fall Eleverna uppmuntras att röra på sig på 

skolgården och vidare kan gården utgöra ett näridrottscentrum för områdets invånare. 

 

 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

Den fysiska skolmiljön är fungerande och ändamålsenlig. Eleverna är delaktiga i att skolmiljön 

är trygg och trivsam för alla parter. Genom en aktiv elevrepresentation kan eleverna känna att 

de har möjlighet att påverka sin skolmiljö. Elevernas representanter samlas regelbundet för 

att dryfta frågor som gäller skoltrivsel. Genom att jobba målmedvetet med den psykiska och 

sociala miljön strävar vi till att alla elever skall trivas i skolan genom bland annat ett 

målmedvetet antimobbningsarbete. Den kognitiva miljön utgår från att eleverna skall ges så 

goda basfärdigheter som möjligt. 

 

Friggesby skola 

Skolan strävar till att inom den fysiska miljön skapa möjligheter till undervisning i smågrupper 

och individuell undervisning. Miljön kring skolan används så att den skapar förutsättningar för 

att bedriva undervisning utomhus oberoende av årstid. Den utrustning som står till buds 

används till att utveckla eleven till en individ som kan handskas med information som serveras 

inom det rika informationsnätet. Skolan uppmuntrar eleven till att använda de tjänster som 

biblioteksbussen kan erbjuda.  

Viktiga ord i skolan är nyfikenhet, självkänsla och upptäckarglädje. För att skapa en god 

pedagogisk miljö behöver eleven stöd i att lära sig hänsyn, ansvar och förståelse. Med dessa 

grundpelare skapas en öppen dialog mellan lärare – elev och elev – elev. Arbetet börjar i 

förskolan och fortsätter i skolan i samarbete med eftermiddagsverksamheten. 

 

Winellska skolan 

Optimal inlärning fordrar utrymmen som är trygga och fyller undervisningens behov och krav.  

I Winellska skolan har en medveten satsning på skolbibliotek och IKT gjorts för att öka 

elevernas trivsel i skolan. Även utrymmena för konst- och färdighetsämnena är adekvata och 

används vid möjlighet och behov av skolans samtliga elever. 
 

Karuby skola 

Vi strävar till att ha en öppet, positiv, trivsam och lugn atmosfär där lärare och elever 

samverkar. Vi vill att vår arbetsmiljö ska stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lust att 

lära. I skolan finns två klassrum med intilliggande grupprum samt bibliotek. 

Gymnastikundervisningen fungerar i den intilliggande ungdomsföreningslokalen. Vår skolgård är 

en naturlig och trygg plats för lek. 
 

 

3.3 Verksamhetskulturen 
 

Skolans verksamhetskultur har en betydande inverkan på skolans fostran och undervisning och sålunda på 
lärandet. Målet är att skolans alla rutiner skall byggas upp så att de konsekvent stödjer skolan att nå målen för 
fostrings- och utbildningsarbetet.  



 
Till verksamhetskulturen hör alla skolans officiella och inofficiella regler, handlingsmönster och 
verksamhetsformer och de värderingar, principer och kriterier på vilka skolarbetets kvalitet vilar. Till 
verksamhetskulturen hör också verksamheten i skolan utanför lektionerna, såsom fester, temadagar och olika 
evenemang. Skolans mål för fostran, värderingar och ämneshelheter skall konkretiseras i 
verksamhetskulturen. Målet är en verksamhetskultur som är öppen och interaktiv och som stödjer samarbetet 
såväl i skolan som med hemmen och samhället i övrigt. 

 
KYRKSLÄTT 

I skolans läroplan beskrivs skolans verksamhetskultur, i vilken ingår skolans ordningsstadga eller 

andra ordningsbestämmelser som skolan skall tillämpa i avsikt att främja den interna ordningen i 

skolan, ostörda studier samt tryggheten och trivseln i skolsamfundet. (Nr 477/2003 Lag om 

grundläggande utbildning samt Nr 560/2003 statsrådets förordning om ändring av 

förordningen om den grundläggande utbildningen). 

 

 

Skolornas läroplaner 
 

Bobäcks skola 

Målsättningen för all verksamhet i skolan, även den som förläggs utanför skolan, är att 

eleverna skall känna sig delaktiga. Eleverna har givits möjlighet att delta i utformandet av 

skolans verksamhetskultur. 

 

Vänelevsverksamheten som bygger på att de kommande förstaklassisterna träffar sina 

kommande vänelever redan vid besöksdagen på våren före skolstarten. Vänelevsverksamheten 

är av naturliga skäl som mest intensiv under de första skolåren. 

 

Bobäcks skolas elevkår (BSE) som består av åtta elever från årskurserna tre till sex ger 

eleverna möjlighet att aktivt ta del i planeringen av skolans vardag.  

 

En gång i månaden hålls en månadssamling. I årsplanen fastställs tidpunkten och temat för 

samlingarna. Lärarna ansvarar för samlingens innehåll tillsammans med sin klass. Utomstående 

gäster kan bjudas in till samlingen. 

 

Merparten av skolans information till hemmen sker via Bobäckbladet. Bobäckbladet ger 

samtidigt eleverna en möjlighet att skriva för publik.  I Bobäckbladet presenteras skolans 

verksamhet i text och bild.  

 

Utöver ovan nämnda ordnar vi temaveckor, projekt och fester. I samarbete med skolans Hem 

och Skola-förening ordnas föreläsningar för föräldrarna i samband med föräldramöten. 

 

Friggesby skola, Karuby skola, Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Eleverna skall i all verksamhet som ordnas i och utanför skolan känna sig delaktiga. Eleverna 

får vara med i planeringen t.ex. av speciella teman och projekt, exkursioner, 

lägerskolverksamhet som ordnas i skolans regi. 

 

Eleverna i de högre klasserna får lära sig att ta ansvar för de yngre eleverna. Skolans 

ordningsregler har uppgjorts i samarbete med vårdnadshavarna, lärarna och eleverna. Alla i 

skolan bör känna till skolans ordningsregler samt följa dem i all verksamhet som ordnas av 



skolan. I samarbete med skolans Hem och Skola-förening ordnas föräldramöten med aktuell 

information, olika talko-arbeten och fester där den finlandssvenska kulturen har en stor plats. 

 

Winellska skolan 

All vår verksamhet genomsyras av den finlandssvenska traditionen. Med gemensamma 

evenemang strävar vi till att skapa samhörighetskänsla. Vi har tillsammans skapat gemensamma 

regler och normer. Den årliga verksamheten preciseras i läsårsplanen och i de tyngdpunkts-

områden som direktionen uppställer.  

 

Verksamhets- och samarbetsformer 

 elever emellan 

- vänelevsverksamhet 

- kamratmedling 

- elevkårsverksamhet fr.o.m. årskurs 5 

 lärare och elever 

- klassföreståndartimmar 

- vecko- och månadssamlingar 

- evenemang som bio, utfärder m.m. 

- elevvård med berörda parter 

- utvecklingssamtal 

- åldersblandad verksamhet 

 lärare och vårdnadshavare 

- föräldramöten 

- kontakt via föreningen Hem och Skola 

- utvecklingssamtal eller annan personlig kontakt 

- veckobrev och kontakthäften 

 övriga samarbetsformer 

-    temadagar och projektarbeten 

- olika projekt för utveckling av skolan  

- gemensamma fester och tillställningar 

- studiebesök och exkursioner 

- elevvård 

- skolhälsovård 

- förskolan 

- kontakt till närsamhället 

- öppen ungdomsverksamhet i skolan 

- klubbverksamhet 

 
Ordningsregler 

 

Elevernas, lärarnas och den övriga personalens arbetsplats skall vara trygg. Alla skall beaktas i verksamheten 

och deras olikheter skall respekteras (Kyrkslätts kommuns utbildningspolitiska program). Skolans 

ordningsregler skapar trivsel och trygghet. Uppmärksamhet fästs vid såväl den fysiska som den psykiska 

inlärningsmiljön. I ordningsreglerna fastslås principer för lämpligt beteende i skolan. 

Vid uppgörande av skolornas ordningsregler bör 36 § Disciplin (bilaga 2) i lagen om den grundläggande 

utbildningen beaktas.  I ordningsreglerna bör framgå hur skolan går tillväga om en elev bryter mot reglerna, 

vem som handhar ärendet, hur det sköts och hur man följer upp förseelsen åtminstone i följande fall: 



 

 rökning 

 användning av alkohol eller andra njutningsmedel 

 mobbning 

 frånvaro 

 brott mot säkerhet i samband med klassresor, lägerskolor, exkursioner  

(t ex simhallsbesök, i trafiken) 

 

Skolornas läroplaner 

 

Skolornas ordningsregler ingår i läroplanen som bilaga 9. 
 

Säkerhetsplan 

 

Kyrkslätts kommunstyrelse har den 8.3.2004 § 126 godkänt utbildningsväsendets beredskapsplan. Skolorna 

bör ha en säkerhetsplan (bilaga 8) 

 
3.4 Undervisningsmetoderna och arbetssätten 

 
I undervisningen ska metoder och mångsidiga arbetssätt tillämpas som beaktar elevernas förutsättningar, 
ålder, slag av arbetsuppgifter och undervisningssituationer. Genom dessa stöds och handleds lärandet i hela 
undervisningsgruppen och hos den enskilda eleven. Genom valet av undervisningsmetoder och arbetssätt 
ska situationer av interaktivt lärande och arbete i grupp och individuellt skapas, vilket gör det möjligt för elever-
na att utveckla färdigheter som är viktiga med tanke på lärandet och den egna framtiden. Sådana färdigheter 
är bland annat tanke- och problemlösningsfärdigheter, arbetsfärdigheter och sociala färdigheter, självkänne-
dom och ansvar, förmåga till delaktighet och initiativ, samt uttrycksförmåga och handens färdigheter. Arbetet 
ska på ett mångsidigt sätt främja elevens färdigheter i informations- och kommunikationsteknik samt fär-
digheter för nätverksarbete. Undervisningsmetoderna och arbetssätten ska också ge möjlighet till skapande 
verksamhet, upplevelser och lek som är typiska för olika åldersskeden.  
 
Läraren väljer undervisningsmetoderna och planerar arbetssätten i interaktion med eleverna. Grunderna för 
valet av arbetssätt är att de ska  

 stimulera viljan att lära sig 

 beakta att inlärningen är en målinriktad process 

 beakta de olika läroämnenas och läroämneshelheternas utgångspunkter och mål 

 aktivera till målinriktat arbete 

 främja utvecklingen av en organiserad kunskapsstruktur, inlärningen av färdigheter och inövandet av 
dessa 

 utveckla förmågan att hämta, tillämpa och bedöma kunskap 

 stödja den inlärning som sker i växelverkan mellan eleverna 

 främja den sociala flexibiliteten och förmågan att dels samarbeta på ett konstruktivt sätt, dels ta 
ansvar för andra 

 utveckla beredskapen att ta ansvar för och bedöma det egna lärandet, få respons som ger möjlighet 
att reflektera över den egna verksamheten 

 hjälpa eleven att bli medveten om det egna lärandet och om sina möjligheter att påverka det 

 utveckla elevens inlärningsstrategier och förmåga att tillämpa dem i nya situationer 
 
Att differentiera undervisningen är det främsta sättet att i all undervisning beakta behoven i undervisnings-
gruppen och skillnaderna mellan eleverna. Uppmärksamhet ska fästas vid elevernas olika sätt att lära sig och 
deras olika arbetsrytm, intressen och färdigheter samt de emotionella behov som är förknippade med moti-
vation och självkänsla. Uppmärksamhet ska även fästas vid skillnaderna mellan flickor och pojkar och ele-
vernas individuella skillnader i utveckling och bakgrund. Differentieringen är viktig för att väcka och upp-
rätthålla elevernas studiemotivation. Genom att differentiera undervisningen kan eleverna ges lämpliga ut-
maningar och erfarenheter av att lyckas samt möjligheter att utvecklas och lära sig utifrån sina egna styrkor. 
Det är då viktigt att utnyttja de olika kunskaper och intresseområden som eleverna i samma undervisnings-
grupp har. 
 



Differentieringen förutsätter att läraren har insikter i processer i anslutning till växande och lärande, att läraren 
aktivt följer upp arbetet och atmosfären i undervisningsgruppen och elevernas utveckling samt utvärderar 
lärandet. Samarbetet mellan lärarna, samt samarbetet med vårdnadshavarna, den övriga personalen och 
olika sakkunniga stödjer differentieringen. 
 
De tre viktigaste dimensionerna i differentieringen är variationen i studiernas omfattning, djup och tempo. 
Differentieringen kan gälla bland annat undervisningens innehåll, undervisningsmaterialen och de metoder 
som används, arbetssätten samt antalet skol- och hemuppgifter och den tid som anslås för dem. Inlärnings-
miljön och arbetssätten kan anpassas till exempel så att eleverna erbjuds möjligheter till delaktighet, att de 
erbjuds valmöjligheter, att användningen av utrymmen anpassas och att eleverna grupperas flexibelt. Även 
tillfällen till lärande som sker utanför skolan utnyttjas. Eleven ska handledas att lära sig på det sätt som passar 
honom eller henne bäst. Elevernas intressen beaktas i undervisningen genom att de kunskaper och 
färdigheter som ska läras in kopplas till sådana erfarenheter och verksamhetsmodeller som är betydelsefulla 
för eleverna. Eleverna kan behöva olika möjligheter att visa sitt kunnande och sina framsteg och är alltid 
betjänta av individuell respons.  
 
Då undervisningen genomförs i en sammansatt klass eller tillsammans med en förskolegrupp, ska elevernas 
ålder och utvecklingsskeden samt målen för årskurserna och de drag som utmärker dem beaktas. 
 
 

4 Stöd för lärande och skolgång 
 
I detta kapitel beskrivs de centrala målen för stöd, principerna för ordnandet av stöd samt uppbyggnaden av 
stöd. Nivåerna av stöd för lärande och skolgång, allmänt, intensifierat och särskilt stöd, beskrivs i kapitel 4.1, 
4.2 och 4.3. I kapitel 5 redogörs närmare för de olika formerna av stöd och hur de används inom de olika 
stödnivåerna. Den helhet som kapitlen 4 och 5 med underrubriker bildar, ska ligga till grund för uppgörandet 
av den lokala läroplanen och för genomförandet av stödet för lärande och skolgång i praktiken. 
 
Principerna som styr ordnandet av stöd 
Utgångspunkterna för ordnandet av undervisning och stöd ska vara såväl hela undervisningsgruppens som 
den enskilda elevens starka sidor samt behoven för lärande och utveckling. Att stödja lärande och skolgång 
innebär såväl lösningar som gäller hela skolsamfundet och inlärningsmiljön som bemötandet av enskilda 
elevers behov. Då undervisningen och stödet planeras ska man beakta att behovet av stöd kan variera från 
tillfälligt till fortlöpande, från mindre till mer omfattande och från behov av en form av stöd till behov av flera 
former av stöd. 
 
Varje elev ska ha möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar få uppleva framgång i lärandet, utvecklas som 
en lärande individ och växa och bildas som människa. I skolarbetet ska man beakta att det finns många slags 
elever med olika förutsättningar för lärande och olika sätt att lära sig. Även den kulturella bakgrunden ska 
beaktas. Eleverna ska uppmuntras till initiativ- och ansvarstagande och erbjudas utmaningar för sin ut-
veckling, samt ges sådan handledning och sådant stöd som ger dem förutsättningar att lyckas. Det är särskilt 
viktigt att i ett tidigt skede identifiera inlärningssvårigheter och ingripa i faktorer som utgör hinder för lärandet. 
Det är viktigt att upptäcka faktorer i anslutning till både eleven och till skolan och verksamhetsmiljön.  
 
Den som deltar i utbildning har rätt att få tillräckligt stöd för inlärning och skolgång genast när behov uppstår5. 
Utbildningsanordnaren ska sörja för att elevens rätt till stöd kan tillgodoses i praktiken, bland annat genom att 
definiera ansvaret och arbetsfördelningen i samband med konstaterandet av behovet av stöd och vid 
genomförandet av stödåtgärderna i praktiken. För att i tidigt skede kunna konstatera behovet av stöd ska 
elevernas behov utvärderas kontinuerligt och stödet ska påbörjas tillräckligt tidigt. Detta förhindrar att pro-
blemen försvåras och att långvariga effekter uppkommer. I bedömningen av behovet av stöd kan man utnyttja 
resultaten i hälsoundersökningar som gjorts av eleven och eventuella andra resultat av undersökningar.6 För 
att trygga elevens lärande och utveckling är det av avgörande betydelse att sätta in rätt nivå och form av stöd 
vid rätt tidpunkt. Arrangemangen i undervisningen och de stöd som eleven ges ska vara flexibla och 
långsiktiga och förändras i enlighet med behovet av stöd. Formerna av stöd kan antingen användas enskilt 

                                                 
5 Lag om grundläggande utbildning 30 § 1 mom. (642/2010) 
6 Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn 

och unga (380/2009) 9 § 

 



eller kombineras så att de kompletterar varandra. Stödet och nivån av stöd ges så länge som det är nödvän-
digt. 
 
Ledningen i skolan har ansvar för lösningar i anslutning till ordnandet och genomförandet av stöd, samt att 
lösningarna beaktas i alla årskurser och i alla läroämnen. Den pedagogiska sakkunskapen och lärarnas sam-
arbete i att upptäcka behovet av stöd och att planera och genomföra stödet är viktigt. Vid behov planeras och 
genomförs stödet i ett yrkesövergripande elevvårdsarbete. Vårdnadshavaren och eleven ska få information 
om stödåtgärderna samt möjlighet att ge sin syn på att stödet ges. Stödet ges i elevens närskola genom olika 
flexibla arrangemang om inte genomförandet av stöd nödvändigt förutsätter att eleven flyttas till en annan 
undervisningsgrupp eller till en annan skola. Det är särskilt viktigt att se till att stödet fortsätter i övergångs-
skedet från dagvård till förskoleundervisning och från förskoleundervisning till den övriga grundläggande 
utbildningen samt från den grundläggande utbildningen till andra stadiet, eller från en skola till en annan inom 
den grundläggande utbildningen.  
 
Stöd i särskilda situationer 
En elev kan behöva stöd i särskilda situationer, till exempel i samband med sjukdom eller i en svår livssitua-
tion. Undervisningen kan då ordnas bland annat som sjukhusundervisning och i skolhem. En kommun inom 
vilken ett sjukhus är beläget är skyldig att för elever som är patienter på sjukhuset ordna utbildning i den om-
fattning detta är möjligt med hänsyn till patientens hälsa och övriga omständigheter7. För undervisningen av 
en elev som har placerats i skolhem svarar en skola som verkar i skolhemmet, om skolhemmet har tillstånd 
att anordna undervisning. Elevens hemkommun är skyldig att betala hemkommunsersättning för barn och 
unga som får undervisning i en sjukhusskola eller i ett skolhem8. För elever som har blivit placerade med stöd 
av barnskyddslagen har elevens hemkommun föreskriven skyldighet att betala hemkommunsersättning9. För 
undervisningen av andra barn som har placerats utanför hemmet ansvarar den kommun där eleven är 
bosatt10. 
 
Enligt avtal kan en kommun också som närskola för eleven anvisa en skola i en annan kommun i stället för en 
skola i den egna kommunen, en skola som upprätthålls av en privat sammanslutning eller en stiftelse som har 
tillstånd att anordna undervisning, eller en statlig skola. 
 
Om eleven får sådan undervisning som anordnas av en privat utbildningsanordnare, eller i en statlig skola, där 
särskilt stöd inte ges, ska utbildningsanordnaren meddela elevens hemkommun om att eleven behöver 
särskilt stöd. Den kommun där eleven är bosatt beslutar om särskilt stöd för eleven och anvisar eleven en 
sådan skola eller någon annan lämplig plats, där särskilt stöd ges.11 
 
Också i dessa fall har eleven rätt till allt det stöd som bestämts i lagen om grundläggande utbildning och i 
grunderna för läroplanen. Den som ger undervisningen ska bedöma behovet av stöd och beslutar om stödet 
enligt ovan nämnda normer. 
 

4.1 Allmänt stöd för studier och skolgång 
 
Det är varje elevs rättighet att få grundläggande utbildning av god kvalitet och möjlighet att få handledning och 
stöd för lärandet och skolgången under alla arbetsdagar. I skolarbetet ska alla elevers förutsättningar och 
behov beaktas. Förfaringssätten och verksamhetskulturen i skolan ska utvecklas så att samarbetet samt det 
gemensamma lärandet kan utnyttjas och så att olikheterna mellan eleverna kan bemötas så väl som möjligt. 
Engagemang, omsorg och en positiv stämning i skolsamfundet främjar elevernas utveckling och stödjer ett 
gott lärande. 
 
Läraren ansvarar för att beakta förutsättningarna och behoven i hela undervisningsgruppen och hos varje en-
skild elev. Samarbetet med vårdnadshavare, andra lärare, övrig personal och olika sakkunniga ger förutsätt-
ningar för att lyckas i detta. Läraren ska handleda gruppen så att interaktionen främjar lärandet. Läraren ska 
handleda eleverna så att de lär sig att identifiera sina egna resurser, sina styrkor i anslutning till lärande och 
sina utmaningar för utveckling. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid elevens inlärningsfärdigheter och 
möjligheter att ta ansvar för sina studier, planera dem, ställa upp mål för dem och genomföra och utvärdera 

                                                 
7 Lag om grundläggande utbildning 4 § 3 mom 
8 Lag om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 41 § 1, 2, och 4 mom. 
9 Lag om grundläggande utbildning 4 § 1 mom. (1288/1999) 
10 Lag om statsandel för kommunal basservice 41 § 3 och 4 mom. 
11 Lag om grundläggande utbildning 17 § 5 mom. (642/2010) 



dem. Elevernas självkänsla, studiemotivation och inlärningsfärdigheter ska stärkas i alla studiesituationer och 
läroämnen.  
 
Till undervisningsarbetet hör även handledande och elevvårdande uppgifter. Att bedöma behovet av stöd och 
att erbjuda stöd ingår i lärarens arbete och i alla undervisningssituationer. Stödet struktureras i samarbete 
mellan lärarna och vid behov andra sakkunniga och i interaktion med eleven och vårdnadshavaren.  
 
 
De behov av stöd som uppkommer i lärandet och skolgången bemöts genom differentiering av undervisning-
en, genom samarbete mellan lärarna och genom att flexibelt organisera undervisningsgrupperna. Vid under-
visning i sammansatt klass får dessa arrangemang ökad betydelse. Redan innan man övergår till intensifierat 
stöd ska skolan använda i synnerhet stödundervisning för att möta behoven i elevgruppen eller hos den 
enskilda eleven, men skolan kan även använda plan för elevens lärande, specialundervisning på deltid eller 
arbetsinsatser av ett biträde. 
 
Ifall utbildningsanordnaren ordnar skolans klubbverksamhet och morgon- och eftermiddagsverksamhet kan 
också den främja elevens välbefinnande och studiemotivation. Genom att planera in klubbverksamheten och 
morgon- och eftermiddagsverksamheten som en del av elevens dagsprogram kan man också öka elevens 
upplevelse av trygghet och gemenskap. 
 

4.2 Intensifierat stöd 
 
En elev som för sitt lärande eller sin skolgång behöver regelbundet stöd eller flera olika former av stöd 
samtidigt, ska utgående från en pedagogisk bedömning ges intensifierat stöd i enlighet med en plan för 
elevens lärande12. Intensifierat stöd ges då allmänt stöd inte är tillräckligt. 
 
Det intensifierade stödet planeras som en helhet för den enskilda eleven. Det intensifierade stödet är mer 
omfattande och långsiktigt än det allmänna stödet. Med det intensifierade stödet stödjer man elevens lärande, 
skolgång och utveckling systematiskt, samtidigt som syftet med stödet är att motverka att problemen växer, 
anhopas och blir komplicerade. 
 
Då intensifierat stöd ges kan alla former av stöd som tillämpas i den grundläggande utbildningen användas, 
utom specialundervisning som ges i enlighet med beslut om särkilt stöd och som beskrivs i kapitel 5.1.3. Inom 
det intensifierade stödet är det inte möjligt att individualisera lärokurserna i olika läroämnen. Däremot ökar 
betydelsen av specialundervisning på deltid, individuell handledning, flexibla grupparrangemang och 
samarbetet med hemmet. Också elevvårdens andel i arbetet att främja och upprätthålla elevens 
välbefinnande ökar. Stödet ska till sin art och omfattning ordnas enligt elevens utvecklingsnivå och individuella 
behov. Det är viktigt att se till att eleven får möjligheter till erfarenheter av att lyckas i fråga om lärandet och 
som en medlem i gruppen, samt att stödja elevens positiva självuppfattning och positiva uppfattning om 
skolarbetet. 
 
Elevens lärande och växande ska följas upp och utvärderas regelbundet under den tid det intensifierade 
stödet ges. Om det sker förändringar i elevens situation, ska planen för elevens lärande justeras så att den 
motsvarar elevens behov av stöd. 
 
Pedagogisk bedömning inför intensifierat stöd 
Inledandet av det intensifierade stödet ska basera sig på en pedagogisk bedömning. I den pedagogiska 
bedömningen ska följande beskrivas: 

 elevens studier och skolgång som helhet 

 det allmänna stöd som eleven har fått och en utvärdering av vilken inverkan det haft 

 elevens förutsättningar och specifika behov för lärandet och skolgången 

 en bedömning av de lösningar genom vilka eleven ska stödjas; pedagogiska lösningar, lösningar i 
inlärningsmiljön, lösningar i fråga om elevvårdstjänster eller andra lösningar 

 
Den skriftliga pedagogiska bedömningen ska göras av en eller flera av elevens lärare tillsammans. Vid behov 
anlitas även andra sakkunniga för att göra bedömningen, i synnerhet då problemen berör elevens välbefin-
nande och helhetsutveckling. Samarbetet med eleven och vårdnadshavaren är viktigt både med tanke på ut-
redningen av behoven, planeringen och ett lyckat genomförande av stödet. Då den pedagogiska bedömning-

                                                 
12 Lag om grundläggande utbildning 16 a § 1 mom. (642/2010) 



en sammanställs ska man utnyttja den plan för elevens lärande som eventuellt gjorts upp inom det allmänna 
stödet. Ifall eleven har en habiliteringsplan, kan man med vårdnadshavarens tillstånd även utnyttja den. 
 
Inledandet och ordnandet av det intensifierade stödet samt vid behov elevens övergång till det allmänna stö-
det ska behandlas utgående från den pedagogiska bedömningen i den yrkesövergripande elevvårdsgruppen 
eller i ett yrkesövergripande elevvårdsarbete som ordnats på annat sätt i enlighet med vad som bestämts om 
behandling av en enskild elevs ärende13. Efter behandlingen i elevvårdsgruppen ska det stöd som ordnas för 
eleven skrivas in i planen för elevens lärande. Planen för elevens lärande behandlas närmare i kapitel 4.5.1. 
 
 

4.3 Särskilt stöd 
 
Särskilt stöd ska ges elever som inte i tillräcklig utsträckning når målen för tillväxt, utveckling och lärande trots 
andra former av stöd. Särskilt stöd ordnas inom ramen för allmän eller förlängd läroplikt. Det särskilda stödet 
utgörs av specialundervisning enligt beslutet om särskilt stöd samt av andra former av stöd inom den 
grundläggande utbildningen14. Alla inom den grundläggande utbildningen tillgängliga former av stöd kan 
användas.  
 
Syftet med det särskilda stödet är att erbjuda eleven helhetsmässigt och systematiskt stöd så att eleven kan 
fullgöra sin läroplikt och får en grund också för att fortsätta studierna efter den grundläggande utbildningen. 
Elevens självkänsla och studiemotivation ska stärkas och eleven ska uppmuntras att ta ansvar för sina studier 
inom ramarna för sina förutsättningar.  
 
För att ge särskilt stöd ska utbildningsanordnaren fatta ett skriftligt beslut som granskas åtminstone efter 
årskurs två samt före uppflyttningen till årskurs sju15. Beslutet ska fattas i enlighet med förvaltningslagen16. I 
beslutet om särskilt stöd bestäms om frågor som är betydelsefulla för elevens rättsskydd och för hur 
undervisningen ordnas. I beslutet om särskilt stöd bestäms vilken elevens huvudsakliga undervisningsgrupp 
är, vilka eventuella tolknings- och biträdestjänster och andra tjänster som eleven behöver, samt vid behov om 
undantagsarrangemang i undervisningen17. Individualisering av en lärokurs förutsätter ett beslut om särskilt 
stöd. 
 
Ett beslut om särskilt stöd kan fattas innan förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen 
inleds eller under tiden för förskoleundervisning eller grundläggande utbildning utan en föregående pedago-
gisk utredning eller intensifierat stöd för lärandet, om det av en psykologisk eller medicinsk bedömning 
framgår att undervisningen för eleven på grund av handikapp, sjukdom försenad utveckling, störningar i 
känslolivet eller någon annan därmed jämförbar särskild orsak inte kan ordnas på annat sätt18. Om ett beslut 
om särskilt stöd fattas under den grundläggande utbildningen utan att eleven fått intensifierat stöd, ska 
beslutet basera sig på en ny bedömning av elevens situation, till exempel till följd av en olycka eller en svår 
sjukdom. 
 
Pedagogisk utredning inför särskilt stöd 
Innan beslut om särskilt stöd fattas ska utbildningsanordnaren höra eleven och hans eller hennes vårdnads-
havare eller lagliga företrädare och göra en pedagogisk utredning om eleven19.  
 
För den pedagogiska utredningen ska det organ, den tjänsteman eller den arbetstagare som 
utbildningsanordnaren utsett inhämta  

 en utredning av de lärare som ansvarar för undervisning av eleven om elevens framsteg i studierna 

 en utredning om det intensifierade stöd som eleven fått och om elevens helhetssituation som 
sammanställts inom ett yrkesövergripande samarbete, till exempel i en elevvårdsgrupp 

 

                                                 
13 Lag om grundläggande utbildning 31 a § 4 mom. (642/2010) 
14 Lag om grundläggande utbildning 17 § 1 mom. (642/2010) 
15 Lag om grundläggande utbildning 17 § 2 mom. (642/2010) 
16 Förvaltningslag (2003/434) 
17 Lag om grundläggande utbildning 17 § 2 mom. (642/2010) 
18 Lag om grundläggande utbildning 17 § 4 mom. (642/2010) 
19 Lag om grundläggande utbildning 17 §, 3 mom. (642/2010) och Förvaltningslagen 34, 35 och 36 § 



Utgående från utredningarna bedömer utbildningsanordnaren behovet av särskilt stöd för eleven. Den helhet 
som utgörs av dessa två utredningar och av den bedömning som gjorts utifrån dem, benämns pedagogisk 
utredning.20 
 
I den skriftliga pedagogiska utredningen ska följande beskrivas: 

 elevens studier och skolgång som helhet 

 det intensifierade stöd som eleven har fått och en utvärdering av vilken inverkan det haft 

 elevens förutsättningar och specifika behov för lärandet och skolgången 

 en bedömning av de lösningar genom vilka eleven ska stödjas; pedagogiska lösningar, lösningar i 
inlärningsmiljön, lösningar i fråga om elevvårdstjänster eller andra lösningar 

 en motiverad bedömning av om eleven behöver individualiserad lärokurs i ett eller flera ämnen 
 
De pedagogiska arrangemangen kan omfatta bland annat sådant som berör undervisnings- och 
handledningspersonal, elevvårdstjänster, biträden och andra behövliga tjänster, undervisningsmetoder och 
arbetssätt, studiestrategier, inlärningsmiljö, material och läromedel. För beredningen av beslutet om särskilt 
stöd ska utöver den pedagogiska utredningen, också vid behov andra utlåtanden införskaffas, såsom ett 
psykologiskt eller medicinskt utlåtande eller en motsvarande social utredning. Då den pedagogiska 
utredningen sammanställs ska man utnyttja den pedagogiska bedömningen och planen för elevens lärande 
som tidigare gjorts upp. Ifall eleven har en habiliteringsplan, kan man med vårdnadshavarens tillstånd även 
utnyttja den. 
 
Behovet av särskilt stöd ska granskas i enlighet med vad som förutsätts i lag och alltid då elevens behov av 
stöd förändras. För granskningen görs en ny pedagogisk utredning om eleven. Ett nytt beslut om särskilt stöd 
ska fattas för eleven om man konstaterar att behovet av stöd kvarstår. Om man bedömer att eleven inte 
längre behöver särskilt stöd, ska ett beslut fattas om att stödet avslutas. Eleven övergår då till att få 
intensifierat stöd. 
 

4.4 Stöd för lärande och skolgång i den lokala läroplanen 
 
I det här kapitlet definieras hur stödet för lärande och skolgång som helhet ska beskrivas i den lokala läropla-
nen. Närmare anvisningar för uppgörandet av den lokala läroplanen ingår i kapitel 4.5, som beskriver elevens 
plan för lärande och den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas, samt i kapitel 5, som beskriver 
de olika formerna av stöd för lärande och skolgång. I den lokala läroplanen ska innehållet för samarbetet 
mellan hem och skola och för elevvårdsarbetet göras upp i samarbete med de myndigheter till vilka hör att 
verkställa social- och hälsovården i kommunen21. 
 
I den lokala läroplanen ska stödet för lärande och skolgång beskrivas samt hur stödet är uppbyggt, hur det 
ska ordnas, samt de allmänna målen och det praktiska genomförandet av de olika formerna av stöd. I läro-
planen ska man också beskriva hur samarbetet med eleven och vårdnadshavaren ska genomföras då stödet 
ordnas. Skolpersonalens inbördes samarbete och det samarbete som sker mellan de ansvariga för elevvårds-
tjänsterna samt andra sakkunniga vid bedömningen av behovet av stöd, planeringen och ordnandet av stödet 
och genomförandet av stödet i praktiken ska beskrivas i läroplanen. 
 
I den lokala läroplanen ska målen för det allmänna stödet, principerna för ordnandet av det allmänna stödet 
och verksamhetsmodellerna för det allmänna stödet definieras. I läroplanen ska även samarbetet mellan olika 
parter och samarbetet med eleven och vårdnadshavaren definieras.  
 
I den lokala läroplanen ska målen för det intensifierade stödet, principerna för inledandet av det intensifierade 
stödet och övergången till det allmänna stödet definieras. I läroplanen ska också principerna för ordnandet av 
och verksamhetsmodellerna för det intensifierade stödet, samarbetet, ansvaret och arbetsfördelningen mellan 
olika parter samt samarbetet med eleven och vårdnadshavaren definieras. 
 
I den lokala läroplanen ska målen för det särskilda stödet, principerna för beslutet om särskilt stöd och inled-
andet av det särskilda stödet samt övergången till det intensifierade stödet definieras. I läroplanen ska också 
principerna för ordnandet av och verksamhetsmodellerna för det särskilda stödet, samarbetet, ansvaret och 
arbetsfördelningen mellan olika parter, samarbetet med eleven och vårdnadshavaren samt förfaringssätten i 
anslutning till hörandet av eleven och vårdnadshavaren definieras. 

                                                 
20 Lag om grundläggande utbildning 17 §, 3 mom. (642/2010) 
21 Lag om grundläggande utbildning 15 § 2 mom. (477/2003) 



 
I instruktionen för utbildningsanordnaren bestäms om vem som fattar förvaltningsbeslut i anslutning till stöd för 
eleven22. 
 
 

 

KYRKSLÄTT 

I detta kapitel beskrivs det förebyggande arbetet och principerna för ordnandet av stöd. I kapitel 

4.4.1, 4.4.2 och 4.4.3 beskrivs trestegsstödet, de tre stödformerna; allmänt stöd, intensifierat stöd och 

särskilt stöd, och målet med dem. I kapitel 5.1 redogörs närmare för de olika formerna av stöd. Den 

helhet som kapitlen 4 och 5 med underrubriker utgör ligger till grund för genomförandet av stöd för 

lärande och skolgång inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kyrkslätt.  

 

Förebyggande arbete 

 

Målet med skolans förebyggande arbete är att upptäcka och förebygga svårigheter innan problem 

uppkommer. Skolans samarbete med förskolan under övergångsskedet är en del i det förebyggande 

arbetet. Det samma gäller det yrkesövergripande samarbetet inom och mellan kommunens skolor då 

eleven byter skola eller klass.  

 

Lärarens kontinuerliga handledning av eleven, uppföljning och utvärdering av elevens framsteg utgör 

några av de viktigaste delarna av det förebyggande arbetet. Likaså det yrkesövergripande samarbetet 

och samarbetet med eleven och vårdnadshavaren. Allt samarbete är till för att stöda och stärka 

elevens självkänsla. Speciallärarens gruppscreening av elevernas läsfärdigheter, skrivfärdigheter och 

räknefärdigheter utgör också en viktig del i det arbete som förebygger svårigheter i lärande. 

 

Principer som styr ordnandet av stöd 

 

Det övergripande målet för trestegsstödet är att upprätthålla elevens motivation för lärande och 

skolgång, samt att ge eleven tilltro till sitt eget kunnande. Principerna för ordnande av stöd grundar 

sig på en helhetssyn på individens lärande och skolgång, där stödet ordnas enligt elevens behov.  

 

Initiativet till stöd kan tas av eleven, vårdnadshavaren, undervisande lärare eller övrig elevvård. 

Elevvården består av alla som arbetar i skolan. Alla inom elevvården har ett gemensamt ansvar för 

att elevens behov av stöd uppmärksammas. I uppföljningen av elevens utveckling är viktigt att även 

begåvad elevs behov av stöd uppmärksammas. Då initiativet till stöd är taget bedömer undervisande 

lärare, klassläraren eller klassföreståndaren eller elevvårdsgruppen vilken form av stöd eleven 

behöver. 

 

Stödet skall vara planerat, strukturerat och bokföras i checklistan. Innan intensifierat eller särskilt 

stöd inleds skall en pedagogisk bedömning eller pedagogisk utredning uppgöras för att utreda 

elevens behov av stöd. Efter elevvårdsgruppens bedömning av elevens behov av stöd skall plan för 

elevens lärande eller individuell plan för hur undervisningen skall ordnas uppgöras. I de olika 

planerna fästs uppmärksamheten främst på planering och beskrivning av stödet; mål, metod och 

förverkligande. Då elevens behov av stöd utreds eller planeras skall dokumentationen ske i de 

färdigställda mallar som är gemensamma för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i 

Kyrkslätt. Lärarna kan konsultera eller få handledning av speciallärarna i arbetet med trestegstödet 

och synliggörandet av stödåtgärderna. 

 

                                                 
22 Kommunallag 14 § 



Stödet som skolan ger kan bestå av differentiering, individualisering, elevhandledning, 

läxläsningshjälp, stödundervisning, hjälpmedel, specialundervisning på deltid, specialundervisning, 

biträdestjänster, tolktjänster, elevvårdstjänster, handledning och andra stödtjänster. 

Specialundervisning och individualisering av lärokurs är stödåtgärder som endast kan ges elever som 

har fått beslut om särskilt stöd, kapitel 4.3. Stödundervisning kan ges under eller utanför skoltid, 

kapitel 5.1.1. 

 

Stödet kan ges av undervisande lärare, klasslärare, klassföreståndare, speciallärare, 

specialklasslärare, biträde, tolk, elevvårdspersonal eller någon annan enligt överenskommelse. Stödet 

kan genomföras inom allmänundervisningen eller specialundervisningen inom den ordinarie 

undervisningsgruppen, i flexibel grupp, i smågrupp eller individuellt och som 

kompanjonundervisning eller teamundervisning. Stödformerna inom den svenskspråkiga 

grundläggande utbildningen i Kyrkslätt visas i tabell 1. 

 

Stöd i särskilda situationer 

 

Eleven kan studera en lärokurs enligt eget studieprogram istället för i den årskursindelade lärokursen. 

Då eleven bedöms behöva läsa enligt ett eget studieprogram skall en pedagogisk bedömning 

uppgöras av undervisande lärare i samarbete med eleven, vårdnadshavaren och klassläraren eller 

klassföreståndaren. I den pedagogiska bedömningen skall behovet av eget studieprogram motiveras 

och en plan för genomförandet uppgöras. Då den pedagogiska bedömningen är klar tar undervisande 

lärare upp ärendet i elevvårdsgruppen som gör en bedömning av elevens behov.  

 

Då elevvårdsgruppen bedömer att eleven behöver ett eget studieprogram skall ett förvaltningsbeslut 

om eget studieprogram fattas innan det planerade stödet kan verkställas. Den pedagogiska 

bedömningen och elevvårdsgruppens rekommendation står till grund för beslut om eget 

studieprogram. Därtill skall undervisande lärare höra om eleven och vårdnadshavaren ger sitt 

samtycke till beslut om eget studieprogram. Rektorn eller skolföreståndaren fattar därefter eventuellt 

beslut om eget studieprogram, varefter plan för elevens lärande skall uppgöras, kapitel 4.5.1. 

 

 

 

Högklassig grundläggande utbildning 

 

ALLMÄNT STÖD INTENSIFIERAT STÖD SÄRSKILT STÖD 

                              pedagogisk bedömning           pedagogisk utredning  

(plan för elevens lärande)          plan för elevens lärande                         IP 

STÖD OCH FÖREBYGGANDE ARBETE 

 

differentiering 

elevhandledning 

läxläsningshjälp 

stödundervisning* 

hjälpmedel 

specialundervisning på deltid 

biträdestjänster 

elevvårdsstöd 

 

differentiering 

elevhandledning 

läxläsningshjälp 

stödundervisning*  

hjälpmedel 

specialundervisning på 

deltid 

biträdestjänster 

 

differentiering 

elevhandledning 

läxläsningshjälp 

stödundervisning*  

hjälpmedel 

specialundervisning på 

deltid 

biträdestjänster 



handledningstjänster 

stödtjänster 

 

elevvårdsstöd 

handledningstjänster 

stödtjänster 

 

 

elevvårdsstöd 

handledningstjänster 

stödtjänster 

individualisering 

specialundervisning 

 

ANORDNARE AV STÖD; i flexibel grupp, i smågrupp eller individuellt, kan ges som 

kompanjon- eller teamundervisning 

 

undervisande lärare 

ämneslärare 

klasslärare 

klassföreståndare 

biträde 

speciallärare 

elevvårdspersonal 

sakkunniga 

andra enligt 

överenskommelse 

 

undervisande lärare 

ämneslärare 

klasslärare 

klassföreståndare 

biträde 

speciallärare 

elevvårdspersonal 

sakkunniga 

andra enligt 

överenskommelse 

 

undervisande lärare 

ämneslärare 

klasslärare 

klassföreståndare 

biträde 

speciallärare 

specialklasslärare 

elevvårdspersonal 

sakkunniga 

andra enligt 

överenskommelse 

 

* bokförs i checklista 

 

Tabell 1 Trestegsmodellen inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kyrkslätt. 

 

 

 

Elev som bedöms ha kunskaper som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs kan få 

beslut om särskilda undervisningsarrangemang. I beredandet av beslutet skall en pedagogisk 

bedömning uppgöras av undervisande lärare i samarbete med eleven, vårdnadshavaren och 

klassläraren eller klassföreståndaren. Då bedömningen är klar tar undervisande lärare upp ärendet i 

elevvårdsgruppen som gör en bedömning av elevens behov.  

 

Då elevvårdsgruppen bedömer att eleven behöver särskilda undervisningsarrangemang skall ett 

förvaltningsbeslut om särskilda undervisningsarrangemang fattas innan det planerade stödet kan 

verkställas. Den pedagogiska bedömningen och elevvårdsgruppens rekommendation står till grund 

för beslut om särskilda undervisningsarrangemang. Därtill skall undervisande lärare höra om eleven 

och vårdnadshavaren ger sitt samtycke till beslut om särskilda undervisningsarrangemang. Rektorn 

eller skolföreståndaren fattar därefter eventuellt beslut om särskilda undervisningsarrangemang, 

varefter plan för elevens lärande skall uppgöras, kapitel 4.5.1. 

 

Då eleven underpresterar, saknar studiemotivation och hotas av utslagning från fortsatt utbildning 

och arbetsliv, kan eleven inför årskurs 9 ansöka om flexibel grundläggande utbildning, kapitel 5.3. 

Beslut om flexibel grundläggande utbildning görs av rektor.  

 

Sjukhusundervisning ges i samarbete med Helsingfors universitetssjukhus och Jorv sjukhus. 



 

 

4.4.1 Allmänt stöd 

 

Då eleven har svårigheter skall stödet läggas in snarast möjligt. Undervisande lärare bedömer elevens 

behov av stöd tillsammans med eleven och vårdnadshavaren. Målet för allmänt stöd är att förebygga 

större svårigheter och att eleven skall klara skolgången inom allmänundervisningen så att målen för 

den allmänna lärokursen kan nås i alla läroämnen, kapitel 4.1.  

 

Undervisande lärare ansvarar för organiseringen av stödet, dess innehåll och material samt övriga 

pedagogiska lösningar i anslutning till stödet. Då eleven får stöd skall undervisande lärare informera 

klassläraren eller klassföreståndaren om stödet. Klasslärare och klassföreståndare skall ha en 

helhetsbild av elevernas skolgång och skall därför vara informerade om stödåtgärderna. På samma 

sätt skall klasslärare och klassföreståndare vidarebefordra information som övriga lärare har nytta av 

i sin undervisning. 

 

Undervisande lärare skall dokumentera stödet och dess innehåll i checklistan. Vid behov kan plan för 

elevens lärande uppgöras, kapitel 4.5.1. Plan för elevens lärande kan vara bra att uppgöra, för att 

synliggöra ansvarsfördelningen, då det allmänna stödet ges i ett yrkesövergripande samarbete, tabell 

1. 

 

Utvärderingen kan dokumenteras i blanketten utvärdering av stöd, då eleven uppnått målet, läsåret 

avslutas eller i samband med pedagogisk bedömning då behovet av intensifierat stöd utreds. Behovet 

av intensifierat stöd skall utredas då eleven behöver fler långsiktiga stödåtgärder. 

 

 

 

 

4.4.2 Intensifierat stöd 

 

Då det allmänna stödet är otillräckligt skall behovet av intensifierat stöd utredas i en pedagogisk 

bedömning, kapitel 4.2. Målet för intensifierat stöd är att förebygga större svårigheter och att eleven 

skall klara skolgången inom allmänundervisningen så att målen för den allmänna lärokursen kan nås 

i alla läroämnen med hjälp av långsiktigt stöd. Det intensifierade stödet kan ges i ett 

yrkesövergripande samarbete, tabell 1. 

 

Pedagogisk bedömning 

 

Undervisande lärare har det huvudsakliga ansvaret för att elevens behov av stöd uppmärksammas 

och utreds. Behovet av en pedagogisk bedömning kan ändå påtalas av eleven, vårdnadshavaren eller 

elevvården. Innan pedagogisk bedömning påbörjas skall undervisande lärare vidtala elevens 

klasslärare eller klassföreståndare. Klassläraren eller klassföreståndaren har ett helhetsansvar för 

elevens skolgång och skall vara informerad om det finns skäl att utreda behovet av intensifierat stöd i 

fler läroämnen.  

 

Då den pedagogiska bedömningen omfattar endast ett ämne ansvarar undervisande lärare för 

dokumenteringen. Då det finns behov av intensifierat stöd i fler ämnen fungerar klassläraren eller 

klassföreståndaren som samordnare och ansvarar för dokumentationen. Innan arbetet med 

bedömningen påbörjas kontaktas eleven och vårdnadshavaren om behovet av en pedagogisk 

bedömning.  

 



Eleven och vårdnadshavaren skall höras i samband med den pedagogiska bedömningen. Med tanke 

på ett positivt samarbete och förstärkning av elevens självkänsla är det viktigt att ge uttryck för 

elevens styrkor och de områden på vilka elevens färdigheter är goda samtidigt som man funderar på 

elevens behov av stöd, dess form och omfattning.  

 

Förutom berörda undervisande lärare kan även övrig elevvård, exempelvis klasslärare, 

klassföreståndare, speciallärare och elevvårdspersonal, konsulteras i uppgörandet av den pedagogiska 

bedömningen. Alla som deltar i uppgörandet av den pedagogiska bedömningen är ansvariga för att 

arbetet slutförs inom utsatt tid. I handlandet med den pedagogiska bedömningen är det viktigt att 

beakta att den är ett sekretessbelagt dokument. Då den pedagogiska bedömningen sammanställts tar 

den som är ansvarig för dokumenteringen upp ärendet till elevvårdsgruppen, som tar ställning till 

fortsatt stödform.  

 

Elevvårdsgruppens bedömning 

 

Behandlingen av den pedagogiska bedömningen är ett yrkesövergripande samarbete. 

Elevvårdsgruppen skall åtminstone bestå av undervisande lärare/kasslärare/klassföreståndare, 

speciallärare och skolpsykolog/skolkurator/skolhälsovårdare. Vid behov kallas övrig elevvård eller 

andra sakkunniga till elevvårdsgruppen. 

 

Elevvårdsgruppens sammansättning och bedömning av elevens behov nedtecknas i den pedagogiska 

bedömningen. Vid behov kan elevvårdsgruppen begära att den pedagogiska bedömningen 

kompletteras med mer information innan gruppen gör sin bedömning. Elevvårdsgruppens bedömning 

kan vara att eleven behöver fortsatt allmänt stöd eller att eleven behöver intensifierat stöd. 

Elevvårdsgruppen kan också ge förslag till stödåtgärder 

 

 

Plan för lärande 

 

Då eleven bedöms behöva intensifierat stöd uppgörs plan för elevens lärande i samarbetet med 

eleven och vårdnadshavare, kapitel 4.5.1. I plan för elevens lärande planeras och struktureras stödet 

utgående från den pedagogiska bedömningen och elevvårdsgruppens bedömning om elevens behov 

av stöd.  

 

Stödet kan ges i ett yrkesövergripande samarbete. De berördas ansvarsområden specificeras i planen 

för elevens lärande. Planen skall sammanställas snarast möjligt efter att behovet av intensifierat stöd 

konstaterats. Anvisningar för uppföljning och utvärdering av plan för elevens lärande finns i kapitel 

4.5.1. 

 

Förändringar i stödet 

 

Då eleven behöver intensifierat stöd i fler läroämnen uppgörs en ny pedagogisk bedömning som tas 

upp till behandling i elevvårdsgruppen. Då eleven behöver mer långsiktigt stöd som förutsätter 

specialundervisning och individualisering av lärokurs skall behovet av särskilt stöd utredas i en 

pedagogisk utredning, kapitel 4.4.3. 

 

Då det inte längre finns ett behov av intensifierat stöd kan stödet utvärderas i blanketten utvärdering 

av stöd. Den som är ansvarig för dokumenteringen av stödet vidarebefordrar utvärderingen till 

elevvårdsgruppen. Elevvårdsgruppen behandlar ärendet utgående från den pedagogiska bedömningen 

och utvärderingen av stödet. Efter elevvårdsgruppen bedömning skall övergången till allmänt stöd 

eller avslutandet av stöd antecknas i plan för elevens lärande. 



 

 

4.4.3 Särskilt stöd 

 

Då det intensifierade stödet är otillräckligt skall behovet av särskilt stöd utredas i en pedagogisk 

utredning, kapitel 4.3. Målet med särskilt stöd är att systematiskt stöda elevens individuella växande 

och lärande så att eleven kan fullgöra sin läroplikt. Det särskilda stödet kan ges i ett 

yrkesövergripande samarbete, tabell 1.   

 

Pedagogisk utredning 

 

Klassläraren och klassföreståndaren har det huvudsakliga ansvaret för att initiera pedagogisk 

utredning, men den kan även initieras av eleven, vårdnadshavaren eller elevvården. Elevens 

klasslärare eller klassföreståndare sammankallar speciallärare och vårdnadshavare till diskussion 

kring vad ett beslut om särskilt stöd innebär. Vid behov deltar även skolpsykolog, skolkurator eller 

specialklasslärare i diskussionen. Då ärendet gäller elever i årskurs 7-9 kan även skolans 

elevhandledare kallas till diskussionstillfället. Vårdnadshavare med barn i årskurserna 1-6 kan 

kontakta Winellska skolans elevhandledare om frågor som berör fortsatta studier. 

 

Klassläraren eller klassföreståndare kontaktar därefter elevvårdsgruppen som tar ställning till en 

eventuell pedagogisk utredning. Då det antas finnas ett behov av särskilt stöd uppgörs en pedagogisk 

utredning i ett yrkesövergripande samarbete mellan eleven, vårdnadshavaren, elevvården och 

eventuellt andra sakkunniga.  

 

Ansvaret för den pedagogiska utredningen är yrkesövergripande, men specialläraren fungerar som 

samordnare och ansvarar för dokumenteringen. Alla som deltar i uppgörandet av den pedagogiska 

utredningen är ansvariga för att arbetet slutförs inom utsatt tid. I handlandet med den pedagogiska 

utredningen är det speciellt viktigt att beakta att dokumentet är sekretessbelagt. 

 

I den pedagogiska utredningen utreds elevens behov av stöd. Det intensifierade stödet utvärderas och 

nya lösningar som kan vara ett stöd för elevens lärande och skolgång presenteras och motiveras. 

Behovet av individualiserad lärokurs i ett eller fler läroämnen skall motiveras, kapitel 5.1.4. Vid 

behov, exempelvis då beslut om särskilt stöd skall fattas för första gången och då det har gått flera år 

sedan senaste beslut om särskilt stöd, skall till utredningen bifogas ett utlåtande av psykolog, läkare 

eller kurator.  

 

Det är särskilt viktigt att eleven och vårdnadshavaren hörs i både utredningen och planeringen av 

stödet. Med tanke på ett positivt samarbete och förstärkning av elevens självkänsla är det viktigt att 

ge uttryck för elevens styrkor och de områden på vilka elevens färdigheter är goda samtidigt som 

man funderar på elevens behov av stöd, dess form och omfattning. Då den pedagogiska utredningen 

är klar tar specialläraren upp ärendet i elevvårdsgruppen som tar ställning till fortsatt stödform.   

 

Elevvårdsgruppens bedömning 

 

I behandlingen av den pedagogiska utredningen skall elevvårdsgruppen åtminstone bestå av 

rektor/biträdande rektor/skolföreståndare, klasslärare/klassföreståndare, speciallärare och 

skolpsykolog/skolkurator/skolhälsovårdare. Vid behov kallas övrig elevvård eller andra sakkunniga 

till elevvårdsgruppen.  

 

Elevvårdsgruppens bedömning kan vara att eleven behöver fortsatt intensifierat stöd eller att eleven 

behöver särskilt stöd. Elevvårdsgruppens bedömning nedtecknas i den pedagogiska utredningen. Om 



eleven bedöms behöva intensifierat stöd uppgörs ny plan för elevens lärande utgående från den 

pedagogiska utredningen och elevvårdsgruppens bedömning i samarbete med eleven och 

vårdnadshavaren, kapitel 4.5.1. Då eleven bedöms behöva särskilt stöd skall ett förvaltningsbeslut 

om stödet beredas. 

 

Beslut om särskilt stöd 

 

Då eleven bedöms behöva särskilt stöd skall ett förvaltningsbeslut om särkilt stöd fattas innan det 

planerade stödet kan verkställas, kapitel 4.3. Den pedagogiska utredningen, bifogade utlåtanden och 

elevvårdsgruppens bedömning står till grund för beslutet om särskilt stöd. Därtill skall specialläraren 

höra om eleven och vårdnadshavaren ger sitt samtycke till beslut om särskilt stöd, hörande av elev 

och vårdnadshavare. Rektorn eller skolföreståndaren vidarebefordrar den pedagogiska utredningen 

och hörandet av eleven och vårdnadshavaren till berörd beslutsbefattare. Då beslut om särskilt stöd 

fattats skall individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP) uppgöras. 

 

Granskning av beslut om särskilt stöd 

 

Granskning av beslutet om särskilt stöd skall göras efter årskurs 2 och före årskurs 7. Beslutet skall 

också granskas då eleven behöver individualiserad lärokurs i fler ämnen eller då eleven inte längre 

har behov av särskilt stöd. Inför granskningen skall en ny pedagogiskt utredning uppgöras. Då den 

pedagogiska utredningen uppgörs inför granskning av beslutet om särskilt stöd ansvarar 

specialklassläraren för samordnandet och dokumentationen av utredningen. I Bobäcks skola, 

Friggesby skolan, Karuby skola, Oitbacka skola och Sjökulla skola handhas uppgiften av 

specialläraren.  

 

 

Individuell plan för hur undervisningen skall ordnas 

 

Då beslut om särskilt stöd fattats skall en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP) 

uppgöras för eleven, kapitel 4.5.2. I IP:n planeras och struktureras stödet utgående från den 

pedagogiska utredningen, elevvårdsgruppens bedömning om elevens behov och beslutet om särskilt 

stöd i sambete med eleven, vårdnadshavaren och elevvården samt vid behov med andra sakkunniga. 

Det är speciellt viktigt att notera att det i beslutet specificeras vilka läroämnen eleven studerar enligt 

individualiserad lärokurs. IP:n skall sammanställas snarast möjligt efter beslutet om särskilt stöd, 

kapitel 4.5.2. 

 

Förverkligandet av det särskilda stödet är ett yrkesövergripande samarbete där utbytet av information 

är av stor betydelse. Samarbetet är till för att stöda och stärka elevens självkänsla samt stöda 

växandet och lärandet. Särskilt stöd kan ges av undervisande lärare, klasslärare, klassföreståndare, 

speciallärare, specialklasslärare, biträde, tolk, elevvårdspersonal eller någon annan enligt 

överenskommelse. De berördas ansvarsområden specificeras i IP. Strävan är att stödet huvudsakligen 

ges i ordinarie undervisningsgrupp men stödet kan även ges i flexibel grupp, smågrupp eller 

individuellt. Stödet kan även ges som stödundervisning under eller utanför skoltid. 

 

I beslutet om särskilt stöd framgår hur undervisningen skall ordnas. Undervisande lärare ansvarar för 

de pedagogiska lösningarna, för dess organisering, innehåll och material i allmänundervisningens 

ordinarie undervisningsgrupp. Specialklassläraren ansvarar för specialundervisningen i flexibel 

grupp, smågrupp och individuellt. Då eleven får stöd skall undervisande lärare och 

specialklassläraren informera klasslärare eller klassföreståndare om eventuella förändringar i stödet. 



På samma sätt skall klassläraren och klassföreståndaren vidarebefordra information som 

undervisande lärare och specialklasslärare har nytta av i sin undervisning. 

Förändringar i stödet 

 

Då eleven behöver allmänt eller intensifierat stöd i fler läroämnen nedtecknas stödet i IP. Om eleven 

behöver studera fler läroämnen med individualiserad lärokurs uppgörs en ny pedagogisk utredning 

som tas upp till behandling i elevvårdsgruppen innan ett nytt förvaltningsbeslut om särskilt stöd och 

individualiserad lärokurs fattas. 

 

Om eleven inte längre kan anses behöva särskilt stöd uppgörs en ny pedagogisk utredning som tas 

upp till behandling i elevvårdsgruppen. Elevvårdsgruppen kan då bedöma att behovet av särskilt stöd 

kvarstår, att det räcker med intensifierat eller allmänt stöd. Om elevvårdsgruppen bedömer att det 

särskilda stödet skall avslutas behövs ett förvaltningsbeslut om avslutandet. Därefter kan det 

särskilda stödet avlutas och övergå till en annan stödform, kapitel 4.3. 

 

4.4.4 STUDIER ENLIGT EGET STUDIEPROGRAM 

 

Eleven kan studera en lärokurs enligt eget studieprogram istället för i den årskursindelade lärokursen. 

Då en elev bedöms behöva läsa enligt ett eget studieprogram skall en pedagogisk bedömning 

upprättas av undervisande lärare i samarbete med elev, vårdnadshavare och klasslärare eller 

föreståndare. I den pedagogiska bedömningen skall behovet av eget studieprogram motiveras och en 

plan för genomförandet uppgöras. Då den pedagogiska bedömningen är klar tar undervisande lärare 

upp ärendet i elevvårdsgruppen som gör en bedömning av elevens behov.  

 

Då elevvårdsgruppen bedömer att eleven behöver ett eget studieprogram behövs ett 

förvaltningsbeslut om eget studieprogram innan det planerade stödet kan verkställas. Den 

pedagogiska bedömningen och elevvårdsgruppens rekommendation står till grund för beslut om eget 

studieprogram. Därtill skall rektor höra om elev och vårdnadshavare ger sitt samtycke till beslut om 

eget studieprogram. Rektor/skolföreståndare vidarebefordrar den pedagogiska utredningen och 

hörande av elev och vårdnadshavare till berörd beslutsbefattare. Då beslut om eget studieprogram 

fattats skall plan för elevens lärande uppgöras, kapitel 4.5.1. 

 
4.4.5 SÄRSKILDA UNDERVISNINGSARRANGEMANG? 

 

Då eleven bedöms ha kunskaper som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs kan ett 

beslut om särskilda undervisningsarrangemang fattas. Inledningsvis skall en pedagogisk bedömning 

upprättas av undervisande lärare i samarbete med elev, vårdnadshavare och klasslärare eller 

föreståndare. Då bedömningen är klar tar undervisande lärare upp ärendet i elevvårdsgruppen som 

gör en bedömning av elevens behov.  

 

Då elevvårdsgruppen bedömer att eleven behöver särskilda undervisningsarrangemang behövs ännu 

ett förvaltningsbeslut om särskilda undervisningsarrangemang innan det planerade stödet kan 

verkställas. Den pedagogiska bedömningen och elevvårdsgruppens rekommendation står till grund 

för beslut om särskilda undervisningsarrangemang. Därtill skall rektor höra om elev och 

vårdnadshavare ger sitt samtycke till beslut om särskilda undervisningsarrangemang. 

Rektor/skolföreståndare vidarebefordrar den pedagogiska utredningen och hörande av elev och 

vårdnadshavare till berörd beslutsbefattare. Då beslut om särskilda undervisningsarrangemang fattats 

skall plan för elevens lärande uppgöras, kapitel 4.5.1. 

 

 
4.5 Plan för elevens lärande och individuell plan för hur undervisningen ska ordnas 



 
4.5.1 Plan för elevens lärande 
Planen för elevens lärande är en plan för elevens framsteg i studier och skolgång, de 
undervisningsarrangemang och det stöd som eleven behöver. Planen är ett skriftligt pedagogiskt 
dokument som baserar sig på en definition av innehållet i planen i den godkända lokala läroplanen. 
Den kan vid behov användas inom det allmänna stödet och den ska användas inom det 
intensifierade stödet.23 
 
Syftet med planen för elevens lärande är att trygga goda förutsättningar för eleven att gå framåt i 
studierna. Planen ökar lärarens kunskap om elevens situation och underlättar därigenom den 
enskilda lärarens planering av sitt arbete och samarbetet mellan lärarna, samt det samarbete som 
ska genomföras med hemmet. Planen ger vårdnadshavaren kunskap som gör att han eller hon 
bättre kan stödja sitt barn. Syftet med planen är också att eleven småningom ska lära sig att ta 
ansvar för sina studier och att studera mer målmedvetet. Planen är underlag för utvärdering av 
elevens framsteg. Planen kan inte användas för att individualisera elevens lärokurs. En 
individualisering av elevens lärokurs kräver beslut om särskilt stöd. 
 
Den plan för elevens lärande som ska göras upp i anslutning till intensifierat stöd ska bygga på den 
information som tagits fram i den pedagogiska bedömningen. Lärarna ska göra upp planen för 
elevens lärande i samarbete med eleven och vårdnadshavaren. Vid behov deltar även övriga 
sakkunniga i uppgörandet av planen. Elevens andel i planeringen ökar vid förflyttningen till de högre 
årskurserna inom den grundläggande utbildningen.  
 
Den plan för elevens lärande som ska göras upp i anslutning till intensifierat stöd ska innehålla 
följande uppgifter i enlighet med vad som förutsätts för att ordna undervisningen och 
stödåtgärderna: 

 elevens inlärningsfärdigheter och specifika behov för skolgången 

 mål i anslutning till elevens lärande, arbets- och interaktionsfärdigheter och skolgång 

 särskilt prioriterade områden i olika läroämnen 

 pedagogiska lösningar, till exempel flexibla grupparrangemang, kompanjonundervisning, 
undervisningsmetoder, studiestrategier, arbetssätt, sätt att kommunicera, särskilda 
hjälpmedel och läromedel och annat stöd  

 lösningar i anslutning till den fysiska, psykiska och sociala inlärningsmiljön, lösningar i 
anslutning till elevvård, handledning eller andra lösningar 

 beskrivning av det yrkesövergripande samarbetet och olika parters ansvar 

 genomförandet av samarbetet med eleven och vårdnadshavaren, det stöd som 
vårdnadshavaren erbjuder 

 principer och tidpunkter för uppföljning och utvärdering av elevens framsteg, olika sätt på 
vilka eleven bäst kan visa sitt kunnande, principer för bedömningen och elevens 
självvärdering 

 de som deltagit i uppgörandet av planen 
 
Då planen sammanställs ska man utnyttja den plan för elevens lärande som eventuellt gjorts upp för 
eleven som en del av det allmänna stödet, samt den pedagogiska bedömningen och den 
information som tagits fram i den pedagogiska bedömningen. Ifall eleven har en habiliteringsplan, 
kan man med vårdnadshavarens tillstånd även utnyttja den. För elever i årskurs ett kan planen 
bygga på den plan för barnets lärande som gjorts upp inom förskoleundervisningen, om en sådan 
plan finns.  
 
Elevens personliga egenskaper ska inte beskrivas i planen för elevens lärande. Det är inte möjligt 
att genom besvär eller på annat sätt söka ändring i planen.  
 

                                                 
23 Lag om grundläggande utbildning 16 a § (642/2010) 



I läroplanen kan bestämmas att eleven kan studera enligt ett eget studieprogram i stället för i den 
årskursindelade lärokursen24. Om ett sådant förvaltningsbeslut fattas i fråga om en enskild elev, ska 
en plan för elevens lärande göras upp. I den ska nämnas vilka studiehelheter som ingår i elevens 
studieprogram, i vilken ordning de ska studeras, enligt vilken tidtabell och eventuella särskilda mål. 
Om eleven till någon del redan anses ha kunskaper och färdigheter som motsvarar den 
grundläggande utbildningens lärokurs, om det med hänsyn till elevens förhållanden och tidigare 
studier till någon del är oskäligt att eleven ska genomgå den grundläggande utbildningens lärokurs 
eller om detta är motiverat av skäl som har samband med elevens hälsotillstånd, kan studierna för 
eleven ordnas med hjälp av särskilda undervisningsarrangemang25. Ett förvaltningsbeslut ska fattas 
om de särskilda undervisningsarrangemangen, varefter en plan för elevens lärande ska göras upp. 
 
En elev i årskurs 7-9 kan väljas till flexibel grundläggande utbildning26 , och då ska en plan för 
elevens lärande göras upp. Planen ska i tillämpliga delar innehålla samma delområden som i den 
plan för elevens lärande som görs upp inom det intensifierade stödet. I planen ska dessutom 
beskrivas hur den flexibla grundläggande utbildningen ska ordnas i skolan och i andra 
inlärningsmiljöer. 
 
Plan för elevens lärande inom allmänt stöd 
En plan för elevens lärande kan göras upp för varje elev. Planen för elevens lärande innehåller i 
tillämpliga delar samma delområden som den plan för elevens lärande som görs upp inom 
intensifierat stöd. Mål och stödåtgärder som övervägts för eleven ska främja elevens lärande och 
växande. Elevens studier kan även breddas och fördjupas inom ramen för en plan för elevens 
lärande, då det utgående från elevens förutsättningar är befogat. 
 
Plan för elevens lärande inom intensifierat stöd 
En elev som för lärande eller skolgång behöver regelbundet stöd eller flera olika former av stöd 
samtidigt, ska ges intensifierat stöd i enlighet med en plan för elevens lärande. Det stöd som ordnas 
för eleven antecknas i planen för elevens lärande.27 En plan för lärandet görs alltid upp för en elev 
som får intensifierat stöd. Planen för elevens lärande ska göras upp i samarbete med eleven och 
vårdnadshavaren samt vid behov med elevens övriga lagliga företrädare, om det inte finns ett 
uppenbart hinder för det28. Då planen görs upp ska den plan för elevens lärande som eventuellt 
gjorts upp inom det allmänna stödet, habiliteringsplanen samt den information som erhållits i den 
pedagogiska bedömningen utnyttjas. De systematiskt ordnade studierna och stödåtgärderna inom 
det intensifierade stödet ska stödja elevens lärande, växande och utveckling. 
 
Särskilt stöd 
För en elev som har fått beslut om särskilt stöd uppgörs en individuell plan för hur undervisningen 
ska ordnas istället för en plan för elevens lärande. 
 

Kyrkslätt 

 

Upprättande av plan för elevens lärande 

 

Plan för lärande skall upprättas då elevvårdsgruppen bedömt att eleven behöver intensifierat stöd, 

kapitel 4.4.2. Målet för intensifierat stöd är att eleven skall klara skolgången inom 

allmänundervisningen så att målen för den allmänna lärokursen kan nås i alla läroämnen med hjälp 

av stödåtgärder. 

 

                                                 
24 Förordning om grundläggande utbildning (852/1998) 11 § 3 mom. 
25 Lag om grundläggande utbildning 18 § 1 mom. 
26 Förordning om grundläggande utbildning 9 b § 1 mom. (1768/2009) 
27 Lag om grundläggande utbildning 16 a § (642/2010) 
28 Lag om grundläggande utbildning 16 a § 1 mom. (642/2010) 



Den som fungerat som samordnare och ansvarat för dokumenteringen i samband med den 

pedagogiska bedömningen har samma ansvar i uppgörandet av plan för elevens lärande, kapitel 

4.4.2. Planen kan således upprättas av undervisande lärare eller av klasslärare och klassföreståndare i 

ett yrkesövergripande samarbete tillsammans med elev och vårdnadshavare.  

 

Alla som deltar i uppgörandet av plan för elevens lärande ansvariga för att arbetet slutförs inom 

utsatt tid. I handlandet med plan för elevens lärande är det speciellt viktigt att beakta att planen är ett 

sekretessbelagt dokument. 

 

Plan för elevens lärande skall sammanställas snarast möjligt efter att behovet av intensifierat stöd 

konstaterats. I planen planeras och struktureras stödet utgående från den pedagogiska bedömningen 

och elevvårdsgruppens bedömning av elevens behov. Då stödet genomförs i ett yrkesövergripande 

samarbete skall allas ansvarsområden definieras i planen.  

 

Då plan för lärande är klar skall vårdnadshavare få den till påseende och underteckna den. 

Vårdnadshavare skall även få en egen kopia på färdigställd plan för lärande, originalet skall förvaras 

i skolan. 

 

Förverkligande plan för elevens lärande 

 

Då plan för elevens lärande är klar skall stödet förverkligas. De som ansvarar för förverkligandet av 

stödet skall informera den lärare som fungerar som samordnande om förändringar i stödet, så att 

planen kan uppdateras. Det är också viktigt att klasslärare eller klassföreståndare samt elev och 

vårdnadshavare informeras om uppdaterad plan. På samma sätt skall klasslärare och 

klassföreståndare vidarebefordra information som undervisande lärare har nytta av i sin 

undervisning. Vid behov skall även speciallärare, studiehandledare och övrig elevvårdspersonal 

informeras om förändringar i stödet.  

 

Då undervisande lärare byts ansvarar klasslärare och klassföreståndare för att informera nya lärare 

om existerande plan för elevens lärande. 

 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

 

Plan för elevens lärande är ett pedagogiskt redskap som skall uppföljas kontinuerligt. Utvärderingen 

kan dokumenteras i blanketten utvärdering av stöd då eleven uppnått målet, läsåret avslutas eller i 

samband med pedagogisk bedömning eller pedagogisk utredning, då behovet av intensifierat eller 

särskilt stöd utreds. Plan för elevens lärande skall således uppföljas och utvärderas minst en gång per 

läsår, exempelvis i samband med utvecklingssamtal, oftare vid behov.   

 

Plan för elevens lärande inom allmänt stöd 

 

Då eleven har behov av stöd i flera läroämnen eller då stödet ges i ett yrkesövergripande samarbete 

kan en plan för elevens lärande göras upp. 

 

Plan för elevens lärande inom intensifierat stöd 

 

Plan för lärande skall uppgöras då elevvårdsgruppen utgående från pedagogisk bedömning bedömt 

att eleven behöver intensifierat stöd, kapitel 4.4.2. För elev som får intensifierat stöd skall endast en 

plan för elevens lärande uppgöras, denna plan kompletteras vid behov. 



 

Plan för elevens lärande för elev som har eget studieprogram 

 

Plan för elevens lärande skall upprättas då det finns ett förvaltningsbeslut om att eleven skall ha eget 

studieprogram, kapitel 4.4.4. Planen upprättas av undervisande lärare i samarbete med elev och 

vårdnadshavare. I planen skall nämnas vilka studiehelheter som ingår i elevens studieprogram, i 

vilken ordning de ska studeras, enligt vilken tidtabell och eventuella särskilda mål. 

 

Plan för elevens lärande för elev som har särskilda undervisningsarrangemang 

 

Plan för elevens lärande skall upprättas då det finns ett förvaltningsbeslut om att eleven skall ha 

särskilda undervisningsarrangemang, kapitel 4.4.5. Planen upprättas av undervisande lärare i 

samarbete med elev och vårdnadshavare. I planen skall undervisningsarrangemangen, tidtabell och 

mål beskrivas. 

 

Plan för elevens lärande för elev inom flexibel grundläggande utbildning 

 

Då en elev valts till flexibel grundläggande utbildning skall plan för elevens lärande upprättas av 

klassföreståndaren i samarbete med elev, vårdnadshavare och elevvård, kapitel 4.5.  

 
Uppgörandet av den lokala läroplanen 
I den lokala läroplanen ska man bestämma på vilket sätt planen för elevens lärande ska användas 
som en del av det allmänna stödet. I läroplanen ska man beskriva hur planen för elevens lärande 
används i anslutning till det intensifierade stödet. I läroplanen ska uppgörandet och uppföljningen av 
planen för elevens lärande, verksamhetsmodellerna, samarbetet, ansvaret och arbetsfördelningen 
mellan olika parter samt förfaringssätten i det samarbete som ska genomföras med eleven och 
vårdnadshavaren definieras. Innehållet i planen ska beskrivas separat för allmänt och intensifierat 
stöd. 
 
4.5.2 Individuell plan för hur undervisningen ska ordnas 
För verkställandet av ett beslut om särskilt stöd ska en individuell plan för hur undervisningen ska 
ordnas (IP) göras upp för eleven. Den undervisning och det övriga stöd som ges eleven i enlighet 
med beslutet om särskilt stöd ska framgå av planen.29 
 
Den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas är ett skriftligt pedagogiskt dokument 
som baserar sig på en definition i den godkända läroplanen om innehållet i planen. Planen ska 
utarbetas av flere av elevens lärare och i samarbete med eleven och vårdnadshavaren, om det inte 
föreligger uppenbart hinder för det. Till behövliga delar ska planen färdigställas inom ett 
yrkesövergripande samarbete.  
 
Syftet med den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas är att på lång sikt stödja 
elevens individuella process för växande och lärande. Den individuella planen är en plan med 
målsättningar för elevens lärande och skolgång och en plan över undervisningens innehåll, 
pedagogiska metoder och övriga behövliga stödåtgärder.  
 
Den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas ska innehålla följande uppgifter i enlighet 
med vad som förutsätts för att ordna undervisningen och stödåtgärderna: 

 elevens inlärningsfärdigheter och specifika behov för skolgången 

 de allmänna målen för elevens lärande och skolgång 

 de läroämnen och ämnesgrupper samt valfria studier som eleven studerar och deras antal 
årsveckotimmar 

                                                 
29 Lag om grundläggande utbildning 17 a § (642/2010) 



 särskilt prioriterade områden i de studier som eleven studerar enligt allmän lärokurs 

 mål i anslutning till elevens övriga utveckling, såsom socioemotionella eller motoriska 
färdigheter 

 principer och tidpunkter för uppföljning och utvärdering av elevens framsteg, olika sätt på 
vilka eleven bäst kan visa sitt kunnande, principer för bedömningen och för elevens 
självvärdering 

 pedagogiska lösningar, till exempel flexibla grupparrangemang, kompanjonundervisning, 
undervisningsmetoder, studiestrategier, arbetssätt, sätt att kommunicera, särskilda 
hjälpmedel, läromedel och annat stöd  

 lösningar i anslutning till den fysiska, psykiska och sociala miljön, till elevvården och 
handledningen eller andra lösningar 

 ordnandet av tolknings- och biträdestjänsterna, övriga undervisnings- och elevvårdstjänster 
och stöd- och habiliteringstjänster i enlighet med beslutet om särskilt stöd, samt olika parters 
ansvar 

 en beskrivning av hur elevens undervisning ska ordnas i samband med den övriga 
undervisningen och/eller i en specialklass 
– en beskrivning av på vilket sätt och under vilka lektioner en elev som huvudsakligen 

studerar i en specialklass ska integreras i allmänundervisningen 

 en beskrivning av det yrkesövergripande samarbetet och de olika parternas 
ansvarsområden 

 en beskrivning av arrangemang och ansvar i anslutning till skoltransport samt av 
handledningen för och tillsynen över elever som väntar på skoltransport 

 elevens eventuella deltagande i morgon- och eftermiddagsverksamhet och en beskrivning 
av samarbetet med arrangören 

 genomförandet av samarbetet med eleven och vårdnadshavaren, det stöd som 
vårdnadshavaren erbjuder 

 de som deltagit i uppgörandet av planen 
 
Ifall eleven studerar enligt individualiserad lärokurs i ett eller flera läroämnen ska, utöver det ovan 
nämnda innehållet, följande antecknas i den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas: 

 en förteckning över de läroämnen vilka eleven studerar i enlighet med individualiserad 
lärokurs, samt mål och centralt innehåll i dessa 

 principer och tidpunkter för uppföljning och utvärdering av elevens framsteg, olika sätt på 
vilka eleven bäst kan visa sitt kunnande och principerna för bedömningen och elevens 
självvärdering 

 
Ifall eleven studerar utgående från verksamhetsområden ska, utöver det ovan nämnda innehållet, 
följande antecknas i den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas: 

 en beskrivning av de individualiserade målen och de centrala innehållen per 
verksamhetsområde för den elev som studerar enligt verksamhetsområde 

 principer och tidpunkter för uppföljning och utvärdering av elevens framsteg per 
verksamhetsområde, olika sätt på vilka eleven bäst kan visa sitt kunnande och principerna 
för bedömningen och elevens självvärdering 

 
Då planen sammanställs ska man utnyttja den plan för elevens lärande som gjorts upp för eleven 
som en del av det intensifierade stödet, samt den pedagogiska utredningen och den information 
som tagits fram i den pedagogiska utredningen. Ifall eleven har en habiliteringsplan, kan man med 
vårdnadshavarens tillstånd även utnyttja den. 
 
Elevens personliga egenskaper ska inte beskrivas i den individuella planen. Vårdnadshavarens 
specifika samtycke till överlåtande av information kan bifogas. Det är inte möjligt att genom besvär 
eller på annat sätt söka ändring i planen. 
 



Planen ska granskas vid behov, dock minst en gång per läsår, i enlighet med elevens behov30. Den 
individuella planen för hur undervisningen ska anordnas ska ändras alltid då det sker förändringar i 
elevens behov av stöd eller i målen för undervisningen. Ifall eleven övergår till intensifierat stöd ska 
en plan för elevens lärande göras upp. Erfarenheterna av de undervisningsarrangemang, 
verksamhetsmodeller och stödtjänster som tillämpats för att stödja elevens utveckling och lärande 
kan antecknas i den individuella planen och utnyttjas i utvärderingen av genomförandet av planen. 
Om eleven övergår till att omfattas av det intensifierade stödet, ska man göra upp en plan för 
elevens lärande för honom eller henne. 
 

Kyrkslätt 

 

Uppgörande av individuell plan för hur undervisningen skall ordnas 

 

Individuell plan för hur undervisningen (IP) skall ordnas upprättas då beslut om särskilt stöd fattats, 

kapitel 4.3. Målet med särskilt stöd är att skolan med hjälp av olika lösningar skall stöda elevens 

individuella växande och lärande så att eleven klarar skolgången.   

 

Specialklassläraren fungerar som samordnare för samarbetet med elev och vårdnadshavare samt det 

yrkesövergripande samarbetet. Specialklassläraren och klassläraren eller klassföreståndaren skall 

tillsammans träffa elev och vårdnadshavare vid uppgörandet av IP. Elevens ålder och önskemål om 

delaktighet i uppgörandet av planen skall beaktas. Vid behov kan övrig elevvård eller andra 

sakkunniga delta i uppgörandet av planen.   

 

Om eleven får specialundervisning i smågrupp deltar blivande klasslärare eller klassföreståndare i 

uppgörandet av IP om eleven inom överskådlig framtid kommer att avsluta deltagandet i 

smågruppsundervisningen.  

 

Specialklassläraren ansvarar för dokumenteringen av den allmänna delen i IP, medan undervisande 

lärare ansvarar för dokumentationen av ämnesbilagorna där innehållet, målet och bedömningen av de 

individualiserade lärokurserna beskrivs.  

 

Elev med IP undervisas ofta både inom ordinarie undervisningsgruppen och i flexibel grupp eller 

smågrupp. Samarbetet mellan specialklasslärare, klasslärare, klassföreståndare och undervisande 

lärare är därför speciellt viktigt för elev som har IP. Samarbetet är till för att stöda och stärka elevens 

självkänsla, samt stöda elevens inkludering i undervisningsgrupperna.  

 

IP skall uppgöras snarast möjligt efter beslut om särkilt stöd och därefter vid varje läsårs början. 

Strävan är att för de elever som har beslut om särskilt stöd den 1 augusti skall IP vara klar senast 31 

november. Ämnesbilagan skall vara klar senast då en tredjedel av kursen genomförts. Alla som deltar 

i uppgörandet av planen ansvariga för att arbetet slutförs inom utsatt tid. I handlandet med planen är 

det speciellt viktigt att beakta att planen är ett sekretessbelagt dokument. 

 

I IP planeras och struktureras stödet utgående från den pedagogiska utredningen, elevvårdsgruppens 

bedömning av elevens behov och beslutet om särskilt stöd. Då stödet genomförs i ett 

yrkesövergripande samarbete skall allas ansvarsområden definieras i planen.  

 

Då IP är uppgjord skall vårdnadshavare få den till påseende och underteckna den. Vårdnadshavare 

skall även få en egen kopia på IP, originalet skall förvaras i skolan. Då IP är undertecknad av 

vårdnadshavare skall planen vidarebefordras till rektor/skolföreståndare. 

                                                 
30 Lag om grundläggande utbildning 17 a § (642/2010) 



 

Förverkligande av IP 

 

Då IP:n är klar skall stödet förverkligas enligt planen, som kan justeras vid behov. De som ansvarar 

för förverkligande av stödet skall vidarebefordra information så att IP kan uppdateras vid behov. Då 

det särskilda stödet ofta är yrkesövergripande är det av stor vikt att alla vidarebefordrar information 

som andra kan ha nytta av i sitt arbete med eleven. Vid behov skall även elev, vårdnadshavare, 

undervisande lärare, klasslärare och klassföreståndare informeras om förändringar i stödet. Likaså 

skall studiehandledare och övrig elevvårdspersonal informeras vid behov.  

 

Elevens klasslärare eller klassföreståndare skall informera nya lärare om elevens IP. För elev inom 

smågruppsundervisningen är det specialklasslärarens ansvarar att informera nya lärare om IP. 

 

Då eleven behöver allmänt eller intensifierat stöd i något ämne nedtecknas stödet i IP.  

 

Ifall eleven behöver studera fler läroämnen med individualiserad lärokurs uppgörs en ny pedagogisk 

utredning som tas upp till behandling i elevvårdsgruppen innan ett nytt förvaltningsbeslut om särskilt 

stöd och individualiserad lärokurs fattas. 

 

Uppföljning och utvärdering av IP 

 

Lärare skall uppfölja och utvärdera IP kontinuerligt. Specialklassläraren och klassläraren eller 

klassföreståndaren skall även träffa elev och vårdnadshavare på våren, för uppföljning och 

utvärdering av den allmänna delen av IP. Elevens ålder och önskemål om delaktighet skall beaktas. 

Vid behov kan övrig elevvård eller andra sakkunniga delta i uppföljning och utvärdering.   

 

Då eleven är i årskurs två och sex skall IP utvärderas senast inom april då en ny pedagogisk 

utredning måste göras inför granskning av beslut om särskilt stöd, kapitel 4.3. 

 

Vid uppföljningen uppdateras den allmänna delen i IP. Utvärderingen dokumenteras i blanketten 

utvärdering av stöd då eleven uppnått målet, läsåret avslutas eller i samband med pedagogisk 

utredning, då behovet av särskilt stöd granskas. Utvärderingen av planen i ämnesbilagan 

dokumenteras också på blanketten utvärdering av stöd, som sedan bifogas IP medan en kopia 

skickas till vårdnadshavare. 

 
Uppgörandet av den lokala läroplanen 
I läroplanen ska uppgörandet och uppföljningen av den individuella planen för hur undervisningen 
ska ordnas definieras. I läroplanen ska även verksamhetsmodellerna, samarbetet, ansvaret och 
arbetsfördelningen mellan olika parter vid uppgörandet av planen definieras, samt förfaringssätten i 
det samarbete som ska genomföras med eleven och vårdnadshavaren. 
 
 
5.  FORMER AV STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 
 
I kapitel 5 beskrivs de olika formerna av stöd för lärande och skolgång och tillämpningen av dem på 
de olika nivåerna av stöd. Dessutom innehåller kapitlet en beskrivning av verksamheten inom den 
flexibla grundläggande utbildningen. I kapitlet beskrivs även elevvården samt främjandet av trygghet 
och säkerhet. 
 
5.1  STÖD I ANSLUTNING TILL UNDERVISNINGSARRANGEMANG  
 
5.1.1 Stödundervisning 



En elev som tillfälligt har blivit efter i studierna eller annars behöver kortvarigt stöd för sitt lärande 
har rätt att få stödundervisning31. Stödundervisningen ska inledas genast då inlärningssvårigheterna 
har upptäckts så att eleven inte varaktigt blir efter i studierna. Stödundervisning kan även förebygga 
svårigheter. Stödundervisning ska ordnas så ofta och i sådan utsträckning som eleven behöver den 
för att göra framsteg i studierna. Stödundervisning kan ges på alla nivåer av stöd. 
 
Skolarbetet ska planeras så att varje elev som har behov av stödundervisning har möjlighet att delta 
i den. Stödundervisning ges antingen under de lektioner i läroämnet där eleven behöver 
stödundervisning och som eleven har enligt arbetsordningen, eller utanför lektionerna. Den kan ges 
som kompanjonundervisning inom den ordinarie undervisningsgruppen, i en smågrupp eller 
individuellt. Stödundervisningen kan också ges under lektionerna genom olika slags flexibla 
grupparrangemang. 
 
Stödundervisning är en form av differentiering och den karakteriseras av individuella uppgifter och 
individuell tidsanvändning och handledning. I stödundervisningen ska mångsidiga metoder och olika 
material användas, med vilka eleven kan hitta nya sätt att närma sig det som han eller hon ska lära 
sig.  
 
Initiativet till stödundervisning för en elev ska i första hand tas av elevens lärare. Strävan ska vara 
att ordna stödundervisningen i samförstånd med eleven och vårdnadshavaren. Eleven och 
vårdnadshavaren ska informeras om hur stödundervisningen genomförs och om den nytta och 
betydelse stödundervisningen har för elevens lärande och skolgång. 
 
Stödundervisning inom allmänt stöd 
Det är varje lärares uppgift att följa med elevens lärande och växande och upptäcka uppkomsten av 
eventuella behov av stöd. Behovet av stöd kan bero på frånvaro eller tillfälliga svårigheter i lärande 
och skolgång. 
 
Stödundervisning inom intensifierat stöd 
Innan det intensifierade stödet inleds, som en del av den pedagogiska bedömningen, ska 
tillräckligheten och effekten av den stödundervisning som eleven fått inom det allmänna stödet samt 
behovet av stödundervisning i fortsättningen utvärderas. I den plan för elevens lärande som görs 
upp då det intensifierade stödet inleds, ska den stödundervisning som eleven behöver, målen för 
stödundervisningen och hur den ska ordnas antecknas. Stödundervisning kan fortfarande användas 
för att bemöta till exempel ett tillfälligt behov av stöd som beror på frånvaro. 
 
Stödundervisning inom särskilt stöd 
Som en del av den pedagogiska utredningen ska tillräckligheten och effekten av den 
stödundervisning som eleven tidigare fått, samt elevens fortsatta behov av stödundervisning 
utvärderas innan ett beslut om särskilt stöd fattas. Målen för och ordnandet av den stödundervisning 
som eleven behöver ska skrivas in i den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas då 
det särskilda stödet inleds. Stödundervisning kan fortsättningsvis användas för att bemöta ett 
tillfälligt behov av stöd som kan bero till exempel på frånvaro. 
 
 

Kyrkslätt 

 

Målet med stödundervisning är att eleven skall komma över tillfälliga svårigheter. Initiativet 

till kan tas av lärare, vårdnadshavare eller elev. Undervisande lärare har ändå huvudansvaret 

för bedömningen av elevens behov av stöd och ansvarar för dess organisering, innehåll och 

material. Själva stödundervisningen kan ges under eller efter skoltid av undervisande lärare, 

andra lärare, biträde eller någon annan enligt överenskommelse.  

                                                 
31 Lag om grundläggande utbildning 16 § 1 mom. (642/2010) 



 

Undervisande lärare ansvarar också för att vårdnadshavares meddelas om stödundervisning 

och vid behov samtycker till stödundervisning efter skoltid, meddelande om stöd. I 

meddelandet om stödundervisning skall målet och tidpunkten för stödundervisningen 

framkomma. 

 

Då en elev får stödundervisning skall undervisande lärare informera klasslärare eller 

klassföreståndare om stödet. På samma sätt skall klasslärare och klassföreståndare 

vidarebefordra information som undervisande lärare har nytta av i sin undervisning. 

 

Stödläraren bokför stödundervisningen i checklistan. Undervisande lärare ansvarar för 

utvärdering av stödundervisningen. Utvärderingen är kontinuerlig och kan dokumenteras i 

blanketten utvärdering av stöd då eleven uppnått målet, läsåret avslutas eller i samband med 

pedagogisk bedömning eller pedagogisk utredning, då behovet av intensifierat eller särskilt 

stöd utreds.  

 

Stödundervisning inom allmänt stöd 

 

Stödundervisning är en vanlig stödform inom allmänt stöd. Plan för elevens lärande kan 

uppgöras vid behov, kapitel 4.5. 

 

Stödundervisning inom intensifierat stöd 

 

Intensifierat stöd föregås av en pedagogisk bedömning, kapitel 4.2. I samband med den 

pedagogiska bedömningen utvärderas stödundervisningen i det allmänna stödet och fortsatt 

stödundervisning motiveras och planeras. Då elevvårdsgruppen utgående från den 

pedagogiska bedömningen bedömer att eleven behöver intensifierat stöd skall plan för 

elevens lärande uppgöras, kapitel 4.5.1.  

 

I plan för lärande skall stödundervisningens mål och innehåll struktureras och konkretiseras 

så att målet är möjligt att utvärdera. Då det efter uppgörandet av planen framkommer 

ytterligare mer behov av stödundervisning skall plan för elevens lärande uppdateras.  I 

intensifierat stöd följs den allmänna läroplanen.  

 

Stödundervisning inom särskilt stöd 

 

Särskilt stöd föregås av en pedagogisk utredning, kapitel 4.3. I samband med den 

pedagogiska utredningen utvärderas stödundervisningen i det intensifierade stödet och 

fortsatt stödundervisning motiveras och planeras. Då elevvårdsgruppen utgående från den 

pedagogiska utredningen bedömt att eleven behöver intensifierat stöd behövs ännu ett 

förvaltningsbeslut om särskilt stöd, innan det särskilda stödet kan förverkligas. Då eleven fått 

ett förvaltningsbeslut om särskilt stöd skall en individuell plan för hur undervisningen skall 

ordnas (IP) uppgöras, kapitel 4.5.2.  

 

Stödundervisning kan fortfarande anordnas vid tillfälliga svårigheter. All stödundervisning 

eleven får skall nedtecknas i IP. Lärare skall informera klasslärare eller klassföreståndare och 

specialklasslärare om stödundervisningen. Då det efter uppgörandet av planen framkommer 

ytterligare mer behov av stödundervisning skall specialklassläraren uppdatera IP, medan 

undervisande lärare ansvarar för att vårdnadshavare informeras om stödundervisningen. 

 
Uppgörandet av den lokala läroplanen 



I den lokala läroplanen ska målen och verksamhetsmodellerna för stödundervisningen definieras. I 
läroplanen ska även samarbetet, ansvaret och arbetsfördelningen mellan olika parter, samt 
förfaringssätten för information till eleven och vårdnadshavaren och det samarbete som ska 
genomföras med eleven och vårdnadshavaren definieras. 
 
5.1.2 Specialundervisning på deltid 
En elev som har svårigheter i sitt lärande eller i sin skolgång har rätt att få specialundervisning på 
deltid vid sidan av den övriga undervisningen32. Genom specialundervisning på deltid kan elevens 
förutsättningar för lärande främjas och problemen inom olika områden av lärandet förhindras att 
växa. Specialundervisning på deltid ges till exempel elever som har språkliga eller matematiska 
svårigheter, inlärningssvårigheter i enskilda läroämnen, svårigheter i studiefärdigheter, i sociala 
färdigheter eller i anslutning till skolgången. Utbildningsanordnaren ska sörja för att den behövliga 
pedagogiska kompetensen för specialundervisning på deltid finns och är tillräcklig. 
 
Specialundervisningen på deltid ordnas flexibelt som kompanjonundervisning, i en smågrupp eller 
som individuell undervisning. Målen och innehållet i specialundervisningen på deltid ska integreras i 
den övriga undervisningen som eleven får. Specialundervisning på deltid planeras och elevens 
lärande utvärderas i samarbete mellan lärarna. Specialundervisning på deltid kan ges på samtliga 
stödnivåer.  
 
Eleven och vårdnadshavaren ska informeras om hur specialundervisningen på deltid genomförs. 
Strävan ska vara att ordna specialundervisningen på deltid i samförstånd med eleven och 
vårdnadshavaren. Vårdnadshavarens stöd är centralt för ett lyckat genomförande av 
undervisningen. Planeringen av genomförandet av specialundervisningen på deltid ska vid behov 
ske i samarbete också med de ansvariga för elevvårdstjänsterna. 
 
Specialundervisning på deltid inom allmänt stöd 
Med hjälp av specialundervisning på deltid kan man stärka de basfärdigheter som eleven behöver 
för lärandet. De faktorer som inverkar på elevens inlärningssvårigheter ska utvärderas och eleven 
ska vid behov få specialundervisning på deltid. 
 
Specialundervisning på deltid inom intensifierat stöd 
Inom det intensifierade stödet ökar i allmänhet betydelsen av specialundervisningen på deltid som 
form av stöd. Innan det intensifierade stödet inleds, som en del av den pedagogiska bedömningen, 
ska tillräckligheten och effekten av den specialundervisning på deltid som eleven fått inom det 
allmänna stödet samt behovet av specialundervisning på deltid i fortsättningen utvärderas. I den 
plan för elevens lärande som ska göras upp då det intensifierade stödet inleds, ska den 
specialundervisning på deltid som eleven behöver, målen för och ordnandet av den antecknas. 
 
Specialundervisning på deltid inom särskilt stöd 
En elev kan få specialundervisning på deltid också då han eller hon får särskilt stöd oberoende om 
han eller hon studerar i en grupp inom allmänundervisningen eller i en specialgrupp. Som en del av 
den pedagogiska utredningen ska en utvärdering göras av tillräckligheten och effekten av den 
specialundervisning på deltid som eleven tidigare fått och av behovet av specialundervisning på 
deltid. I den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas ska den specialundervisning på 
deltid som eleven behöver, målen för och ordnandet av den antecknas. 
 

 

                                                 
32 Lag om grundläggande utbildning 16 § 2 mom. (642/2010) 



Kyrkslätt 

 

Målet med specialundervisning på deltid är att förbättra elevens förutsättningar för lärande. 

Elevens behov av specialundervisning på deltid framkommer dels inom 

allmänundervisningen, dels genom speciallärares test och diagnostiseringar.  En central 

målsättning för specialundervisning på deltid är att jobba i förebyggande syfte. I Kyrkslätt 

genomförs därför gruppscreening i klass för att i ett tidigt skede upptäcka elever i behov av 

specialundervisning på deltid. Gruppscreeningar genomförs enligt skolornas gemensamma 

plan för screening.  

 

Initiativet till specialundervisning på deltid kan även tas av elev, vårdnadshavare och övrig 

elevvård. Specialläraren gör därefter en individuell kartläggning av elevens behov av stöd. 

Specialläraren samarbetar med övrig elevvård och andra instanser vid behov. Samarbetet är 

till för att stöda och stärka elevens självkänsla. Vid behov konaktar speciallärare 

vårdnadshavare innan konsultation av skolpsykolog. 

 

Specialundervisning på deltid ges under skoltid. Specialläraren ansvarar för att 

vårdnadshavares informeras om specialundervisning på deltid, dess mål och innehåll. 

Förutom undervisning erbjuder speciallärare även handledning av elever i behov av stöd. 

Handledningen är av allt större betydelse då eleven blir äldre. Speciallärare kan även ge 

andra förslag än specialundervisning på deltid som stödåtgärd. 

 

Specialläraren bokför specialundervisning på deltid i checklistan. Uppföljningen är 

kontinuerlig och utvärderingen dokumenteras på blanketten utvärdering av stöd då eleven 

uppnått målet, läsåret avslutas eller i samband med pedagogisk bedömning eller pedagogisk 

utredning då behovet av intensifierat eller särskilt stöd utreds.  

 

Specialundervisning på deltid inom allmänt stöd 

 

Speciallärare ansvarar för specialundervisning på deltid inom det allmänna stödet. Plan för 

elevens lärande kan uppgöras vid behov, kapitel 4.5. 

 

Specialundervisning på deltid inom intensifierat stöd 

 

Intensifierat stöd föregås av en pedagogisk bedömning, kapitel 4.2. I samband med den 

pedagogiska bedömningen utvärderas det allmänna stödets specialundervisning på deltid och 

fortsatt undervisning motiveras och planeras. Då elevvårdsgruppen utgående från den 

pedagogiska bedömningen bedömer att eleven behöver intensifierat stöd skall plan för 

elevens lärande uppgöras, kapitel 4.5.1.  

 

Speciallärare ansvarar för specialundervisning på deltid inom det intensifierade stödet. I plan 

för lärande skall mål och innehåll för specialundervisning på deltid struktureras och 

konkretiseras så att målet är möjligt att utvärdera. Då det efter uppgörandet av planen 

framkommer ytterligare mer behov av specialundervisning på deltid skall plan för elevens 

lärande uppdateras.  I intensifierat stöd följs den allmänna läroplanen. 

 

Specialundervisning på deltid inom särskilt stöd 

 

Särskilt stöd föregås av en pedagogisk utredning, kapitel 4.3. I samband med den 

pedagogiska utredningen utvärderas det intensifierade stödets specialundervisning på deltid 

och fortsatt undervisning motiveras och planeras. Då elevvårdsgruppen utgående från den 



pedagogiska utredningen bedömt att eleven behöver intensifierat stöd behövs ännu ett 

förvaltningsbeslut om särskilt stöd, innan det särskilda stödet kan förverkligas.  

 

Då eleven fått ett förvaltningsbeslut om särskilt stöd skall en individuell plan för hur 

undervisningen skall ordnas (IP) uppgöras, kapitel 4.5.2. Specialundervisning på deltid skall 

antecknas i IP som en pedagogisk lösning. Specialklasslärare ansvarar för 

specialundervisning på deltid inom särskilt stöd, utom i Bobäck, Friggesby, Karuby, 

Oitbacka och Skökulla skola där specialläraren även ansvarar för specialundervisning på 

deltid inom särskilt stöd.  

 

Då det efter uppgörandet av IP framkommer behov av specialundervisning på deltid skall 

specialklasslärare kontaktas. Specialklassläraren ansvarar för uppdatering av IP och 

informerar elev, vårdnadshavare och klasslärare eller föreståndare om stödåtgärderna. 

 
Uppgörandet av den lokala läroplanen 
I den lokala läroplanen ska målen för specialundervisningen på deltid och verksamhetsmodellerna 
för ordnandet av specialundervisningen definieras. Samarbetet, ansvaret och arbetsfördelningen 
mellan olika parter, samt förfaringssätten för information till vårdnadshavaren samt 
verksamhetsmodellerna för det samarbete som ska genomföras med eleven och vårdnadshavaren 
ska definieras. 
 
 
5.1.3 Specialundervisning 
Särskilt stöd omfattar specialundervisning och annat stöd som en elev behöver och har rätt till enligt 
lagen om grundläggande utbildning33. Specialundervisningen är det centrala pedagogiska 
delområdet inom det särskilda stödet med syfte att stödja elevens lärande. En elev som har beviljats 
beslut om särskilt stöd ska ges undervisning, specialundervisning och annat stöd i enlighet med den 
individuella plan som gjorts upp för hur undervisningen ska ordnas. Den individuella planen är ett 
pedagogiskt dokument som styr det systematiska genomförandet av beslutet om särskilt stöd. I 
planen beskrivs faktorer i anslutning till ordnandet av specialundervisningen, de centrala målen för 
specialundervisningen, innehåll och faktorer i anslutning till inlärningsmiljön och 
undervisningsmetoderna i enlighet med vad som anvisats för uppgörandet av den individuella 
planen i kapitel 4.5.2. 
 
Med beaktande av vad som är till elevens fördel samt förutsättningarna för ordnandet av 
undervisningen ordnas specialundervisningen i samband med den övriga undervisningen eller 
delvis eller helt i en specialklass eller på något annat lämpligt ställe. I specialundervisningen kan 
avvikelse göras från läroämnen och den riksomfattande timfördelningen som gäller dem i enlighet 
med vad som bestäms i beslutet om särskilt stöd.34 Då undervisningsgrupperna bildas ska man 
beakta alla elevers möjlighet att nå de mål för undervisningen som uppställts i läroplanen35. Om 
bildandet av undervisningsgrupper bestäms närmare i förordningen om den grundläggande 
utbildningen36.  
 

 

Kyrkslätt 

 

Specialundervisning kan ges helt eller delvis inom allmänundervisning i ordinarie 

undervisningsgrupp, i flexibla grupper eller i smågruppsundervisning/specialklass. 
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 Lag om grundläggande utbildning 17 § 1 mom. (642/2010) 
34 Lag om grundläggande utbildning 17 § 1 och 2 mom. (642/2010) 
35 Lag om grundläggande utbildning 30 § 2 mom. 
36 Förordning om grundläggande utbildning 2 § (893/2010) 



Lösningarna kring undervisningsarrangemangen anpassas i mån av möjlighet efter elevens 

behov. I beslutet om särskilt stöd framkommer i vilken undervisningsgrupp undervisningen 

huvudsakligen skall ges.  

 

Då specialundervisning ges inom ordinarie undervisningsgrupp ansvarar undervisande lärare 

för undervisningen, medan specialklassläraren ansvarar för undervisningen i flexibla grupper 

och smågrupp/specialklass. I Kyrkslätt kan specialundervisning i smågrupp/specialklass fås 

enbart i Winellska skolan. I Bobäck, Friggesby, Karuby, Oitbacka och Sjökulla skola 

ansvarar specialläraren för undervisningen i flexibla grupper. 

 

Samarbetet mellan specialklasslärare, speciallärare, klasslärare, klassföreståndare och övriga 

undervisande lärare är speciellt viktigt för elev som får specialundervisning. Eleven 

undervisas ofta både inom ordinarie undervisningsgrupp och i flexibel grupp eller smågrupp. 

Samarbetet är till för att stöda och stärka elevens självkänsla, samt stöda elevens inkludering 

i samtliga undervisningsgrupper. I den individuella planen för hur undervisningen (IP) 

ordnas preciseras ansvarsfördelningen i det yrkesövergripande samarbetet, kapitel 4.5.2. 

 

Specialundervisning inom ordinarie undervisningsgrupp 

 

Specialundervisning inom ordinarie undervisningsgrupp ges av undervisande lärare. 

 

Specialundervisning i flexibla grupper 

 

Elev som studerar ett eller fler läroämnen enligt individualiserad lärokurs kan få 

specialundervisning i flexibel grupp. Specialklasslärare som undervisar flexibel grupp 

samarbetar kring eleven med klasslärare och klassföreståndare, övriga undervisande lärare, 

elevvård och andra sakkunniga vid behov.  

 

Klasslärare och klassföreståndare har helhetsansvaret för eleven och ansvarar därför även för 

den huvudsakliga kontakten med elevens vårdnadshavare. Klasslärare och klassföreståndare 

skall därför närvara på mötet där IP uppgörs, kapitel 4.5.2. Klassläraren och 

klassföreståndaren skall därefter av hållas informerade av undervisande lärare och 

specialklasslärare om eventuella förändringar i specialundervisningen. Likaså skall 

klasslärare och klassföreståndare ge undervisande lärare och specialklasslärare information 

som är nödvändig för undervisningen. Speciellt viktigt är att informera elev och 

specialklasslärare om avvikande arrangemang inom ordinarie undervisningsgruppen, såsom 

utfärder och andra arrangemang.  

 

Specialundervisning i smågruppsundervisning/specialklass 

 

I Kyrkslätt används begreppet specialundervisning i smågruppsundervisning istället för 

specialklasser. Smågruppen är till för elever med omfattande inlärningssvårigheter, som även 

kan ha sociala och/eller emotionella svårigheter. Svårigheterna påverkar elevens förmåga att 

klara skolgången inom allmänundervisningens ordinarie undervisningsgrupper.  

 

Elevens behov av smågruppsundervisning framkommer i samband med en pedagogisk 

utredning eller i elevvårdsgruppens bedömning av utredningen, kapitel 4.4.3. En elev i 

årskurs 1-9 väljs därefter till smågrupp utgående från ansökan av eleven eller 

vårdnadshavare.  Då eleven antagits till smågrupp kan undervisningsarrangemangen avbrytas 

endast efter elevs eller vårdnadshavares ansökan. 

 



Arbetssättet i smågruppsundervisningen skall vara strukturerat och uppbyggt kring varje 

elevs kunskaper, behov och färdigheter. Smågruppsundervisningen skall fungera 

habiliterande och eleven kan integreras i allmänundervisningen då det gynnar elevens 

utveckling. Inom smågruppen finns förutom specialklassläraren ett biträde.  

 

Specialklasslärare som ansvarar för smågruppsundervisning har helhetsansvaret för eleven 

och den huvudsakliga kontakten med elevens vårdnadshavare. Specialklassläraren 

samarbetar även med övrig elevvård och andra instanser vid behov. Speciellt samarbetet 

mellan specialklasslärare, klasslärare, klassföreståndare och undervisande lärare är av stor 

betydelse för lyckad inkludering. Specialläraren skall därför ge nödvändig information som 

behövs i undervisningen till undervisande lärare och blivande klasslärare och 

klassföreståndare. Likaså skall undervisande lärare, blivande klasslärare och 

klassföreståndare ge specialklasslärare nödvändig information.  
 
 
Uppgörandet av den lokala läroplanen 
I beslutet om särskilt stöd, som beskrivits i kapitel 4.3, bestäms om specialundervisningen. I 
läroplanen ska man definiera hur specialundervisningen ordnas. I den lokala läroplanen ska 
verksamhetsmodellerna för ordnandet av specialundervisningen, samarbetet, ansvaret och 
arbetsfördelningen mellan olika parter och samarbetet med eleven och vårdnadshavaren definieras. 
 

5.1.4 Individualisering av lärokursen i ett läroämne och befrielse från studier 
 
Undervisningen ordnas med beaktande av elevernas förutsättningar och den kan bygga på 
olika långa lärokurser37. Det primära målet är att stödja elevens studier med hjälp av 
allmänt och intensifierat stöd så att målen för den allmänna lärokursen kan nås i alla 
läroämnen. Elevens studier kan till exempel stödjas genom differentiering så att man 
koncentrerar sig på kärninnehållet i läroämnet. Ifall det inte är möjligt för eleven att trots 
stöd med godkänt resultat nå målen i kärninnehållet, kan man individualisera målen i ett 
eller flera läroämnen. Språklig och kulturell bakgrund, frånvaro, brist på motivation eller till 
exempel bristande studieteknik kan inte som sådana utgöra grund för att individualisera 
målen, utan då det gäller dessa faktorer ska eleven stödjas på annat lämpligt sätt. De 
eventuella konsekvenser som de individualiserade lärokurserna kan ha för fortsatta studier 
ska göras klart för eleven och vårdnadshavaren.  
 
Individualisering av lärokursen i ett läroämne innebär att målnivån bestäms i enlighet med 
elevens förutsättningar. Målen ska ändå ge eleven tillräckliga utmaningar. 
 
I beslutet om särskilt stöd bestäms om individualisering av lärokursen. Lärokursen i ett 
läroämne kan inte individualiseras utan ett beslut om särskilt stöd. Beslutet om särskilt stöd 
föregås av en pedagogisk utredning, som innehåller en bedömning av det särskilda stöd 
som eleven behöver. Om det i den pedagogiska utredningen konstateras att eleven trots 
stödåtgärder troligen inte kommer att uppnå målen för den allmänna lärokursen med 
godkänt resultat i läroämnet, individualiseras lärokursen. För varje läroämne avgörs separat 
om eleven kan studera ett läroämne enligt den allmänna lärokursen eller om lärokursen ska 
individualiseras. Om det senare finns behov av att utöka eller minska antalet läroämnen i 
vilka eleven studerar enligt individualiserad lärokurs, ska en ny pedagogisk utredning göras 
och utgående från den ett nytt beslut om särskilt stöd fattas.  
 

                                                 
37 Lag om grundläggande utbildning 3 § 2 mom. (477/2003) och 11 § 1 mom. (453/2001) 



I den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas ska målen, det centrala 
innehållet och principerna för uppföljningen och utvärderingen av elevens framsteg 
beskrivas i de läroämnen där målen individualiseras. För innehållet i dessa delar av den 
individuella planen svarar den lärare som ansvarar för läroämnet, eller om lärarna är flera, 
av lärarna tillsammans i varje enskilt läroämne. Målen för och innehållet i en 
individualiserad lärokurs härleds ur de allmänna målen för och innehållet i läroämnet för 
den aktuella årskursen, ofta även genom att målen och innehållet för lägre årskurser 
tillämpas. Dessutom kan elevens studier stödjas med hjälp av lämpligt studiematerial, 
lämpliga hjälpmedel och metoder samt pedagogiska arrangemang. 
 
Ifall eleven studerar i enlighet med individualiserade mål, ska siffervitsordet eller den 
verbala bedömningen i ämnet i fråga förses med en asterisk (*) både under studiernas 
gång och i avgångsbetyget. Under tilläggsuppgifter i betyget ska antecknas att eleven 
studerat de ämnen som är försedda med asterisk i enlighet med individualiserade mål enligt 
vad som bestämts i den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas. 
 
Individualisering av en lärokurs är det primära alternativet innan en elev helt befrias från 
studier i en lärokurs. Det ska finnas särskilt vägande skäl för befrielse från studier i en 
lärokurs. Om sådan befrielse fattas ett förvaltningsbeslut i enlighet med 18 § i lagen om 
grundläggande utbildning. För en elev, som annat än tillfälligt har befriats från studier i ett 
läroämne, ska annan motsvarande undervisning eller handledd verksamhet ordnas38. I 
kapitel 5.1.5. beskrivs befrielse från lärokurs för elever med förlängd läroplikt. 
 
Uppgörandet av den lokala läroplanen 
I läroplanen ska de förfaringssätt definieras som tillämpas vid individualisering av en 
lärokurs i sammanställningen av den pedagogiska utredningen, i beslutet om särskilt stöd 
och i uppgörandet av den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas. 
 

KYRKSLÄTT 

Förfaringssätten vid individualisering av lärokurser definieras i kapitel 4.4.3 Särskilt stöd och i 

kapitel 4.5.2  Individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP). 

 

Vid bedömningen av läroämnen bör läraren använda sig av hela betygsskalan (4-10). Ifall eleven har 

svårigheter att klara av att tillägna sig hela lärostoffet, bör man koncentrera sig på det centrala 

innehållet i lärostoffet och samtidigt bör eleven få intensifierat stöd i läroämnet. Ifall elevens 

kunskaper och färdigheter, trots ovannämnda stödformer, riskerar att bli underkända, bör en 

pedagogisk utredning göras för att bedöma behovet av individualisering och särskilt stöd. 

 

 

5.1.5 Förlängd läroplikt 
Om ett handikapp eller en sjukdom hos ett barn medför att de mål som uppställts för den 
grundläggande utbildningen uppenbarligen inte kan nås på nio år, blir barnet läropliktigt ett 
år tidigare än vad som bestäms i lagen om den grundläggande utbildningen och läroplikten 
fortgår i 11 år39. Förskoleundervisningen inom specialundervisningen för elever som 
omfattas av förlängd läroplikt kan omfatta ett eller två år40. Syftet är att förstärka elevens 

                                                 
38 Förordning om grundläggande utbildning 5 § 1 mom. 
39 Lag om grundläggande utbildning 25 § 2 mom. 
40 Lag om grundläggande utbildning 9 § 2 mom. 



färdigheter så att eleven kan komma att klara studierna i den grundläggande utbildningen 
så bra som möjligt.  
 
Gravt handikappade barn omfattas av förlängd läroplikt. Det gäller till exempel syn- och 
hörselskadade barn samt andra fysiskt eller intellektuellt gravt handikappade barn och barn 
med försenad utveckling. Också en svår sjukdom kan vara orsak till förlängd läroplikt.41

 

Beslut om förlängd läroplikt fattas i regel innan läroplikten uppkommer. Då fattas även ett 
beslut om särskilt stöd för barnet. Alla barn har rätt till förskoleundervisning året innan 
läroplikten uppkommer.42 För ett barn med förlängd läroplikt gäller denna rätt från början av 
höstterminen det år då barnet fyller fem år. Ett beslut om förlängd läroplikt ska fattas innan 
förskoleundervisningen inleds, för att rätten till den ska kunna förverkligas. 
 
En förutsättning för att ett barn tillräckligt tidigt ska omfattas av stödåtgärder är att olika 
förvaltningar samarbetar med varandra. Barnets vårdnadshavare ska tillräckligt tidigt få 
information om de olika alternativen vid förlängd läroplikt och om konsekvenserna av olika 
val. Vårdnadshavaren beslutar om barnet ska delta i den förskoleundervisning som föregår 
läroplikten. Förskoleundervisningens längd och inledandet av den grundläggande 
utbildningen ska planeras utgående från barnets framsteg, behov av stöd och 
helhetssituation. 
 
Undervisningen för ett barn som omfattas av förlängd läroplikt kan ordnas på följande 
alternativa sätt: 

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

 Barnet inleder den läropliktsenliga förskoleundervisningen det år då barnet fyller sex år, 
deltar i förskoleundervisningen ett år och inleder därefter den grundläggande utbildningen. 

 Barnet inleder den läropliktsenliga förskoleundervisningen det år då barnet fyller sex år och 
deltar i förskoleundervisningen två år. Inledandet av den grundläggande utbildningen skjuts 
då upp med ett år43

 och barnet inleder den grundläggande utbildningen det år då barnet fyller 
åtta år. Om detta ska separat förvaltningsbeslut fattas. 

 
För barn som omfattas av förlängd läroplikt och får särskilt stöd, ska en individuell plan för 
hur undervisningen ordnas göras upp då förskoleundervisningen inleds. Undervisningen för 
de elever som omfattas av förlängd läroplikt kan vid behov ordnas så att undervisning i det 
andra inhemska språket och ett främmande språk inte ges som gemensamt ämne och 
ämnen kan kombineras till ämnesblock och indelas i delområden i enlighet med vad som 
bestäms i den lokala läroplanen44 
 
Om en elev inte längre omfattas av förlängd läroplikt, ska ett beslut fattas om att den 
förlängda läroplikten upphör, och då övergår eleven till att omfattas av den allmänna 
läroplikten. 
 
Uppgörandet av den lokala läroplanen 

                                                 
41 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om utbildning (RP 86/1997)  
42 Lag om grundläggande utbildning 17 § 4 mom. (642/2010) och 26 a § 1 mom. (1288/1999) 
43 Lag om grundläggande utbildning 27 § 
44 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i 

den grundläggande utbildningen (1435/2001) 9 § 2 mom. 



I läroplanen ska förfaringssätten som tillämpas vid ordnandet av undervisning för elever 
som omfattas av förlängd läroplikt definieras. Samarbetet med förskoleundervisningen och 
den övriga småbarnsfostran, övrigt samarbete samt ansvar och arbetsfördelning mellan 
olika parter, samarbetet med eleven och vårdnadshavaren och förfaringssättet för att höra 
eleven och vårdnadshavaren ska definieras. I läroplanen ska också bestämmas på vilket 
sätt läroämnena eventuellt ska kombineras till ämnesblock eller indelas i delområden. 
 

KYRKSLÄTT 

Ett beslut om förlängd läroplikt fattas i regel innan läroplikten uppkommer. Det första förskoleåret, 

vilket är frivilligt, inleds då barnet fyller fem och förundervisningen ordnas av daghemmen. Den 

läropliktsenliga förskoleundervisningen ordnas i samarbete mellan daghemmet och skolan. I beslutet 

om förlängd läroplikt skrivs in i vilket daghem förskoleundervisningen ges samt i vilken skola barnet 

inleder sin grundläggande utbildning. Den mottagande skolans special-/specialklasslärare undervisar 

barnet/handleder personalen samt ansvarar för de planer som uppgörs under förskoleåret. 

 

För gravt handikappade och utvecklingsstörda barn eller barn med omfattande inlärningssvårigheter, 

för vilka inte ändamålsenlig undervisning kan ordnas i Kyrkslätt, ordnas undervisningen som 

köptjänst. 

 

För hörande av vårdnadshavare och elev finns blanketter utarbetade. 

 

För att garantera kontinuiteten i stöden bör personalen inom småbarnsfostran, för- och 

nybörjarundervisningen, specialbarnträdgårdslärarna och special-/specialklasslärarna, 

elevvårdspersonalen och vårdnadshavarna samarbeta. 

 

 
5.1.6 Studier enligt verksamhetsområde 
För de gravast utvecklingsstörda eleverna kan undervisningen ordnas utgående från 
verksamhetsområden i stället för läroämnesvis45. Med hänvisning till elevens hälsotillstånd 
kan det även vara befogat att ordna undervisningen enligt verksamhetsområde för en elev 
som på annat sätt är handikappad eller är allvarligt sjuk46

. I beslutet om särskilt stöd 
bestäms om studier enligt verksamhetsområde i stället för läroämnesvis47. De 
verksamhetsområden som hör till läroplanen är motoriska färdigheter, språk och 
kommunikation, sociala färdigheter, färdigheter för dagliga rutiner och kognitiva färdigheter. 
 
Ordnandet av undervisningen bygger på en definition av de övergripande målen, på att 
främja interaktionen i undervisningsgruppen och på att utveckla en fungerande och 
motiverande inlärningsmiljö. Utgångspunkten för planeringen av undervisningen är elevens 
styrkor och målet är att eleven ska kunna ta i bruk hela sin potential. De olika aktiviteterna 
under skoldagen ska utnyttjas i undervisningen. Målen ställs individuellt så att de är 
realistiska och meningsfulla för eleven.  
 
Mål och innehåll för ett enskilt läroämne kan ingå i verksamhetsområdena om eleven är 
stark i något enskilt läroämne. Vid genomförandet av undervisningen kan innehållen för 
olika verksamhetsområden integreras. I undervisning som ordnas enligt 
verksamhetsområde ingår också alltid inslag av habilitering och vård. Planeringen och 
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Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i 

den grundläggande utbildningen 9 § 3 mom. 
46 Lag om grundläggande utbildning 18 § 1 mom. 
47 Lag om grundläggande utbildning 17 § 2 mom. (642/2010) 



genomförandet av undervisningen förutsätter samarbete mellan elevens lärare, den övriga 
personalen och olika sakkunniga. 
 
I en undervisning som ordnas enligt verksamhetsområden ska eleven bedömas per 
verksamhetsområde. Bedömningen är alltid verbal. Ifall mål och innehåll för ett enskilt 
läroämne ingår i något verksamhetsområde kan detta beskrivas som en del i den verbala 
bedömningen eller i en bilaga till betyget.  
 
Målet för inlärning av motoriska färdigheter är att elevens uppfattning om sin egen kropp 
stärks, att utvecklingen av färdigheter i anslutning till rörelse och finmotorik främjas, samt att 
eleven ges möjligheter att mångsidigt öva färdigheter i olika situationer i vardagen. 
Undervisningen av de motoriska färdigheterna ska innehålla planering och handledning av 
de motoriska färdigheterna och de delområden som anknyter till utvecklingen av balans, 
koordination, rytm, uthållighet och muskelstyrka. 
 
Målet för inlärning av kommunikativa färdigheter är att skapa kontakt med eleven och att 
eleven utgående från dessa färdigheter tränar sig i att förstå och skapa kommunikationen. 
Målet är att eleven interagerar med sin omgivning, blir förstådd och själv förstår de andra 
eleverna och de vuxna i gruppen. Eleven ska ges möjlighet att kommunicera på de sätt 
som är naturliga för honom eller henne. Eleven ska ha tillgång till alternativa 
kommunikationsmetoder. Undervisningen i språk och kommunikation ska innefatta språklig 
medvetenhet, språkliga uttrycksformer, språkligt begrepps- och ordförråd, igenkännande 
och användning av tecken, symboler, bokstäver, ord samt delområden som utvecklar 
tankeförmågan. Kommunikationsfärdigheterna övas i olika situationer under skoldagen. 
 
Målet för inlärning av sociala färdigheter är att elevens förmåga att interagera utvecklas. 
Undervisningen ska innehålla delområden som utvecklar de interaktiva färdigheterna och 
som stödjer träning av färdigheterna i att bemästra känslor. Elevens självkännedom och 
motivation för inlärning ska stödjas genom att skapa förutsättningar för att lyckas och 
genom att förstärka en positiv atmosfär för socialt lärande. 
 
Målet för lärandet av kognitiva färdigheter är att eleven aktiveras och att han eller hon lär 
sig att använda sina sinnen för att gestalta sin omgivning. Undervisningen ska stödja 
utvecklingen av processer i anslutning till lärande, minne och tänkande. Delområdena 
fokuserar på att stimulera och träna sinnena, övningar i att göra val, klassificering, 
problemlösning och övningar i att förstå förhållandet mellan orsak och verkan. Material för 
lärandet av kognitiva färdigheter kan hämtas från innehållet i olika läroämnen. 
 
Målet för lärandet av dagliga färdigheter är att öka elevens aktiva deltagande i aktiviteter i 
närmiljön och att främja elevens förmåga att ta initiativ och bli självständig. Undervisningen 
ska innefatta delområden i anslutning till hälsa och trygghet, färdigheter i vardagen, boende 
och förmåga att röra sig i närmiljön och fritidsaktiviteter. Träning i de vardagliga 
färdigheterna skapar möjligheter att öva och utveckla de motoriska färdigheterna, de 
språkliga och kommunikativa samt de sociala och kognitiva färdigheterna. De i sin tur 
stärker färdigheterna i de dagliga rutinerna. 
 
Uppgörandet av den lokala läroplanen 
I den lokala läroplanen ska de allmänna målen i anslutning till undervisningen enligt 
verksamhetsområden och målen per verksamhetsområde definieras. Målen, innehållen och 
metoderna ska beskrivas närmare enligt delområden. 
 



KYRKSLÄTT 

I Kyrkslätt ordnas undervisningen läroämnesvis. För gravt handikappade och utvecklingsstörda barn 

eller barn med omfattande inlärningssvårigheter, för vilka inte ändamålsenlig undervisning kan 

ordnas i Kyrkslätt, ordnas undervisningen som köptjänst. En del av denna undervisning kan ordnas 

enligt verksamhetsområde. 

 

 
 
5.2 HANDLEDNING OCH ÖVRIGT STÖD 
 
5.2.1 Samarbetet mellan hem och skola 
Undervisningen ska genomföras i samarbete med hemmen48. Utbildning och fostran ska 
ordnas i samarbete med hemmen och vårdnadshavarna så att varje elev får undervisning, 
handledning och stöd enligt sin utvecklingsnivå och sina behov49. Eleven lever samtidigt 
under inflytande från både skolan och hemmet. Detta förutsätter interaktion och samarbete 
mellan hemmet som fostrare och skolan med fostrande uppgift, till stöd för elevens 
helhetsmässiga, sunda växande och lärande. Interaktionen med hemmet ökar lärarens 
kännedom om eleven och hjälper läraren att planera och genomföra undervisningen. 
 
Vårdnadshavaren har det primära ansvaret för sitt barns fostran och för att barnet fullgör 
läroplikten50. Skolan stödjer hemmet i den fostrande uppgiften och svarar för sin del för att 
fostra och undervisa eleven som en medlem av skolsamfundet51. Målet är att främja 
elevens förutsättningar för lärande och hans eller hennes trygghet samt hela 
skosamfundets välbefinnande. 
 
Det är viktigt att vårdnadshavarna har möjlighet att vara delaktiga i att ställa upp mål för, 
planera och utvärdera skolans fostrande arbete tillsammans med lärarna och eleverna. 
Skolan ska samarbeta med vårdnadshavaren så, att vårdnadshavaren för sin del kan stödja 
barnets målinriktade lärande och skolgång. Samarbetet mellan hemmet och skolan ska ske 
både på skol- och individnivå. 
 
Utbildningsanordnaren bär ansvaret för att utveckla förutsättningarna för samarbetet mellan 
hem och skola. Detta förutsätter skolpersonalens aktivitet och initiativ samt diskussion och 
information om vårdnadshavarens, lärarens och elevens rättigheter och skyldigheter. 
Utgångspunkten för samarbetet är de olika parternas ömsesidiga respekt för varandra. I 
samarbetet mellan hem och skola ska skillnader mellan olika familjer och familjers specifika 
behov samt språkliga och kulturella bakgrund beaktas.  
 
Vårdnadshavaren ska informeras om läroplanen, om ordnandet av undervisningen, om 
elevbedömningen i anslutning till studierna, om elevens behov av stöd och om möjligheter 
att få stöd och elevvård. Vårdnadshavaren ska även få information om på vilket sätt det 
finns möjlighet att delta i samarbetet mellan hem och skola och i att främja välbefinnandet 
och tryggheten i skolsamfundet.Inom ramen för samarbetet mellan hem och skola ska 
                                                 
48 Lag om grundläggande utbildning 3 § 3 mom. 
49 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i 

den grundläggande utbildningen 4 § 1 mom. 
50 Lag om grundläggande utbildning 26 § 2 mom. (477/2003) Barnskyddslag (417/2007) 2 § 1 mom. 
51 Lag om grundläggande utbildning 3 § 2 mom. (477/2003), Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt 

lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen 2, 3 och 4 § och Barnskyddslag 2 § 2 

mom. 



elevens frånvaro följas upp. Skolan ska informera vårdnadshavaren om elevens frånvaro52. 
Skolan ska informera vårdnadshavarna om verksamheten inom elevvården53, samt om 
verksamhetsmodeller och förfaringssätt för information i olika problem-, olycksfalls-, och 
krissituationer.  
 
I behandlingen av en enskild elevs ärende ska vårdnadshavaren få information om hur 
uppgifter som gäller det egna barnet hanteras, hur information erhålls och överförs, samt 
om frågor i anslutning till sekretess. Tillsammans med vårdnadshavaren ska man gå 
igenom till exempel betydelsen av vårdnadshavarens specifika skriftliga samtycke då det 
gäller behandlingen av en enskild elevs ärende, samt för betydelsen av samarbetet i att 
stödja elevens växande, utveckling och lärande54. 
 
I de första årskurserna fortsätter det samarbete som påbörjats under tiden för 
förskoleundervisningen och en grund skapas för interaktion vårdnadshavarna sinsemellan. 
Olika samarbetsformer som stödjer dialogen mellan hemmet och skolan ska utvecklas 
under hela den grundläggande utbildningen och speciellt vid övergången från ett stadium till 
ett annat eller vid andra övergångsskeden. Informations- och kommunikationstekniken ska 
utnyttjas i syfte att förbättra informationsgången och kontakten mellan hemmet och skolan 
och göra den mer mångsidig. Samarbetet ska ordnas så att elevens skolgång och 
välbefinnande kan stödjas med hjälp av elevvården och yrkesövergripande 
samarbetsnätverk. I slutskedet av den grundläggande utbildningen ska vårdnadshavarna få 
information om och möjlighet att med elevhandledaren och olika sakkunniga inom 
elevvården diskutera frågor i anslutning till elevens vidareutbildning och om eventuella 
problem55. 
 
Uppgörandet av den lokala läroplanen 
Den del i läroplanen som gäller samarbetet mellan hem och skola ska göras upp i 
samarbete med de myndigheter till vilka hör att verkställa social- och hälsovården i 
kommunen56. I samarbetet beaktas även medverkan av andra centrala aktörer i arbete med 
fostran, samt en fungerande informationsgång. I den lokala läroplanen ska mål, 
verksamhetsmodeller, ansvar och arbetsfördelning mellan olika parter för samarbetet 
mellan hem och skola definieras. Då verksamhetsmodellerna definieras ska man beakta 
samarbetet med hemmet på hela skolsamfundets nivå, på klassnivå och på individnivå. I 
den lokala läroplanen ska också principerna i anslutning till vårdnadshavarnas delaktighet 
och informationen till dem, elevernas andel i samarbetet samt förfaringssätt vid uppföljning 
och information om olovlig frånvaro beskrivas. Läroplanen ska också innehålla en 
beskrivning av förfaringssätt för uppföljning och utvärdering av samarbetet, samt av 
förfaringssätt vid problemsituationer i samarbetet och i anslutning till disciplinära ärenden. 
 
 
 
 

                                                 
52 Lag om grundläggande utbildning 26 § 2 mom. (477/2003) 
53 Lag om grundläggande utbildning 31 a § 3 mom. (642/2010), 3 § 3 mom. och 26 § 2 mom., Statsrådets förordning om 

rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (Statsrådets 

förordning om skol- och studerandehälsovård) 4 § 2 mom., 9 och 13 § och Barnskyddslag 9 och 12 § 
54 Lag om grundläggande utbildning 31 a § 3 och 4 mom., 40 § och 41 § 4 mom. (642/2010) och 41 § 1, 2 och 3 mom. 
55 Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn 

och unga 15 § 3 och 4 mom. 
56 Lag om grundläggande utbildning 15 § 2 mom. (477/2003) 



KYRKSLÄTT 

Skolan har ansvaret för att initiera samarbetet mellan hemmen och skolan. De främsta 

samarbetsformerna är olika sorters möten för vårdnadshavarna, utvecklingssamtal med såväl elever 

som vårdnadshavare, temakvällar kring olika frågor för att stödja och samarbeta i olika 

fostringsfrågor och ett gott samarbete med skolans Hem och skola-förening. 

 

För att informera hemmen om skolans verksamhet och händelser, ges olika typer av 

informationsbrev ut såväl i pappers- som elektronisk form. Skolans hemsidor uppdateras 

kontinuerligt och innehåller den mest aktuella informationen. 

 

Vid uppföljning av elevens skolvardag, bl.a. i fråga om frånvaro, används en elektronisk applikation 

där skolans personal och vårdnadshavare mångsidigt kan kommunicera med varandra. Även olika 

frågor i vilka skolan önskar vårdnadshavarnas åsikt används den elektroniska applikationen. 

Dessutom får vårdnadshavarna utvärdera skolans verksamhet och samarbete bl.a. genom enkäter. 

 

Varje skola utarbetar i samarbete med hemmen en ansvarsfördelningsmodell som tydliggör 

ansvarsfördelningen mellan elev – vårdnadshavare – skolpersonal, en s.k. samarbetstrappa. 

 

Varje skola har ett elevråd / en elevkår via vilken eleverna kan påverka skolans verksamhet i frågor 

som berör dem. 

 

Det yrkes- och sektorövergripande samarbetet skapar förutsättningar för en helhetssyn på elevens 

utveckling. Dessutom möjliggör detta samarbete en fungerande informationsgång som stöder elevens 

skolgång och välbefinnande. 

 

Vår verksamhet utgår ifrån tidigt ingripande, vilket bl.a. innebär att elevers frånvaro följs upp och 

vid stor frånvaro kontaktas elevvårdsgruppen som i sin tur, vid behov, kontaktar social- och/eller 

hälsovården. 

 

Vid olika problemsituationer kontaktar vårdnadshavarna skolans mångprofessionella team och vice 

versa. 

 
5.2.2 Ordnandet av handledning 
Varje elev har rätt att utöver undervisning få handledning57. Syftet med handledningen är att 
hjälpa eleven att lyckas i olika skeden av den grundläggande utbildningen, stärka 
studiefärdigheterna och självstyrningen och utveckla elevens förmåga att göra val och 
avgöranden som gäller studierna under den grundläggande utbildningen och efter den. I ett 
senare skede av studierna får orientering i arbetslivet och planering av olika alternativ för 
framtiden ökad betydelse. Genom handledningen förstärks också elevernas 
samarbetsfärdigheter, deras förmåga att verka i olika slags grupper och deras förmåga att 
ta ansvar för sitt eget arbete och för det gemensamma arbetet. Handledningen ska för sin 
del förhindra utslagning av eleverna och främja jämlikhet. Elevhandledningens uppgift och 
dess allmänna mål samt mål i årskurserna 1-2, 3-6 och 7-9 preciseras i kapitel 7.21. 
 
Handledningen ska utgöra en kontinuitet genom hela den grundläggande utbildningen. Den 
ska beakta de färdigheter som inhämtats i förskoleundervisningen och förbereda för studier 
på andra stadiet. Kontinuiteten skapas av lärarna och elevhandledaren samt den övriga 

                                                 
57 Lag om grundläggande utbildning 30 § 1 mom. (642/2010) 

 



personalen som deltar i handledningen och som samarbetar under elevens hela 
grundläggande utbildning och under olika övergångsskeden.  
 
De viktigaste formerna av arbetslivsorientering är besök av representanter för olika 
delområden i arbets- och samhällslivet under lektionerna, besök på arbetsplatser, olika 
samarbetsprojekt, utnyttjande av informationsmaterial för olika branscher som 
undervisningsmaterial samt praktisk arbetslivsorientering (PRAO) eller studier på 
arbetsplatser. I undervisningen i olika läroämnen och temaområden ska dessutom ingå 
material som kopplar de inhämtade kunskaperna och färdigheterna till kraven och 
möjligheterna i arbetslivet. 
 
Eleven och vårdnadshavaren ska ha möjlighet att få information om arbetssätten och 
valmöjligheterna i den grundläggande utbildningen och om betydelsen av dessa för elevens 
lärande, studier och framtid. Det är viktigt att vårdnadshavaren vid behov har möjlighet att 
diskutera frågor som gäller elevens studier och val med representanter för skolan. 
 
Handledning inom allmänt stöd 
Det är varje lärares uppgift att handleda eleven i skolgången och i studierna i enlighet med 
ovan angivna mål och på så sätt förebygga uppkomsten av problem i anslutning till 
studierna. Lärarens uppgift är också att stödja elevens personliga tillväxt, utveckling och 
delaktighet. Handledningen anknyter till alla undervisningssituationer, läroämnen och till 
den respons som ska ges eleven i anslutning till elevbedömningen. Mångsidig respons ska 
utnyttjas systematiskt för att sporra och handleda eleven. 
 
Handledning inom intensifierat stöd 
Handledningen ska beaktas då en elevs behov av intensifierat stöd bedöms. Innan det 
intensifierade stödet inleds, som en del av den pedagogiska bedömningen, ska man 
utvärdera tillräckligheten av den handledning som eleven fått inom det allmänna stödet och 
om handledningen varit ändamålsenlig och motsvarat elevens behov. I den plan för elevens 
lärande som ska göras upp då det intensifierade stödet inleds ska vid behov också mål och 
åtgärder i anslutning till handledningen för eleven skrivas in. Uppmärksamhet ska fästas vid 
eventuella behov av stöd då det gäller elevens studieteknik och studiefärdigheter eller i 
olika samarbetssituationer, samt vid metoder och studiematerial som utvecklar 
färdigheterna och ökar studiemotivationen. Genom handledningen stärker man elevens 
självförtroende och förståelse för studiernas betydelse för den egna framtiden. 
 
Handledning inom särskilt stöd 
Som en del av den pedagogiska utredningen som görs innan beslut om särskilt stöd fattas 
bedöms tillräckligheten och inverkan av den handledning som getts under det intensifierade 
stödet, samt elevens fortsatta behov av handledning. Även målen och åtgärderna i 
anslutning till handledningen ska skrivas in i den individuella plan som ska göras upp efter 
beslut om särskilt stöd. Genom handledningen fortsätter arbetet med att förbättra elevens 
arbets- och samarbetsförmåga, självförtroende, studiemotivation och arbetslivskunskap. I 
den handledning som ges i slutskedet av den grundläggande utbildningen, är det viktigt att 
visa på för eleven lämpliga möjligheter till fortsatta studier och att utreda kontinuiteten i det 
stöd som eleven behöver. Planeringen av handledningen som stöd ska ske i nära 
samarbete med eleven och vårdnadshavaren och sakkunskapen hos elevvårdspersonal 
och eventuell övrig biträdande personal ska utnyttjas. 
 
Uppgörandet av den lokala läroplanen 



I den lokala läroplanen ska målen för handledningen, verksamhetsmodellerna, samarbetet, 
ansvaret och arbetsfördelningen mellan olika parter definieras. Dessutom ska principerna 
för hur samarbetet genomförs mellan olika skolor och läroanstalter, det lokala arbets- och 
näringslivet och andra ur handledningssynpunkt centrala parter beskrivas. Det ska också 
finnas en beskrivning av målen, metoderna och elevbedömningen då det gäller 
orienteringen i arbetslivet och speciellt då det gäller PRAO-perioderna. Dessutom ska det i 
läroplanen framgå hur eleven och vårdnadshavaren får information om handledningen och 
hur skolan samarbetar med vårdnadshavarna då det gäller handledningen. 
 

KYRKSLÄTT 

Handledning av elever grundar sig på ett samarbete mellan lärare, rektor, elevhandledare och 

elevvårdspersonal. Handledningen innebär såväl handledning i de olika läroämnena som i 

studieteknik. Vi strävar till att stödja elevens personliga tillväxt, utveckling och delaktighet. 

 

Via bl.a. informationsblad, elektroniska applikationer och möten får eleven och vårdnadshavaren 

information om arbetsmetoder och valmöjligheter i skolan. 

 

Elevhandledaren ansvarar för kontakterna till det lokala näringslivet. Dessutom inbjuds företrädare 

för arbets- och näringslivet till skolan. I mån av möjlighet görs exkursioner. Skolan ger också företag 

möjlighet till fadderverksamhet. 

 

PRAO-verksamheten beskrivs närmare i kapitlet 7.21 om elevhandledningen 

 
 

Arbetsfördelning av handledning       

      klasslärare/ 

 hälsovårdare rektor skolpsykolog kurator ämneslärare klassförest. 

       

Uppföljning av studiegång LP 11/10        

Frånvaro åk 1-9  åk 1-9 åk 1-9 åk 1-9 åk 1-9 

Uppföljning av prestationer i läroämnena     åk 1-9 åk 1-9 

Ingripande av ogjorda prestationer i läroämnet     åk 1-9 åk 1-9 

Handlingsplan för ogjorda prestationer      åk 1-6 

       

Stärka studiefärdigheter LP 11/10       

Handledning i läroämnesstudierna, studieteknik mm.     åk 1-9 åk 1-6 

Ge respons åt eleven i anslutning till bedömning     åk 1-9 åk 1-6 

Handledning i studieteknik och uppgörande av läxläsningsplan      åk 1-6 

Samtal om skolarbete och -vanor    åk 1-9  åk 1-9 

       

Självstyrning  LP 11/10        

Självkännedom   åk 1-9 åk 1-9 åk 1-9 åk 1-9 

Information om arbetsliv och yrken     åk 3-9 åk 1-6 

Information om utbildning på 2:a stadiet       

Handledningssamtal om framtida studieval       

Individuella samtal och kontinuerlig uppföljning av eleven åk 1-9 åk 1-9 åk 1-9 åk 1-9   

Utvecklingssamtal      åk 1-9 

Övergångsskeden: (s.37)       

Informera om skolgången inför årskurs 5  åk 4  åk 4   

Informera om skolgången inför årskurs 7  åk 6  åk 6   

Handledning i valmöjligheter för studier på 2:a stadiet       

       



Samarbete med skolor & arbetsliv LP11/10       

Gästföreläsning av företagare     sh-lärare 

Besök av representanter från arbetslivet     åk 7-9 åk 1-6 

Besök på arbetsplaster     åk 7-9 åk 1-6 

Samarbetsprojekt  X   åk 7-9 åk 1-6 

       

       

       

      klasslärare/ 

 hälsovårdare rektor skolpsykolog kurator ämneslärare klassförest. 

Orientering i arbetslivet LP 11/10       

PRAO åk 7, 1 dag       

PRAO åk 8, 3 dagar       

PRAO åk 9, 2 veckor       

PRAO för Jopo åk 9, 4x3 veckor       

       

Handledning inom intensifierat stöd LP 11/10       

Utvärdera behovet av handledning i elevens skolarbete (i plan för 
lärande). Ansvaret ligger hos klasslärare /-föreståndare     åk 1-9 åk 1-9 

Handleda i studieteknik och - färdigheter, metoder och studiematerial    åk 1-9 åk 1-6 

       

Handledning inom särskilt stöd LP 11/10       

Utvärdera behovet av handledning i elevens skolarbete (pedagogisk utredning) åk 1-9 åk 1-9   

Handleda i studieteknik och - färdigheter, metoder och studiematerial    åk 1-9 åk 1-6 

Mål för handledning i den individuella planen       

       

Samarbete med vårdnadshavare LP 11/10       

Möjlighet till diskussion om möjliga studieval på 2:a stadiet  åk 9 åk 9 åk 9   

Möte om ansökningsprocessen med elever som söker enl.prövning   åk 9 åk 9   

Möjlighet att diskutera valmöjligheterna i den grundl. utbildningen  åk 1-9    åk 1-9 

       

       

       

 
5.2.3 Ordnandet av tolknings- och biträdestjänster 
Handikappade elever och andra elever i behov av stöd har rätt att avgiftsfritt få sådana 
lagenliga tolknings- och biträdestjänster som är en förutsättning för att de skall kunna delta i 
undervisningen58. Syftet med tolknings- eller biträdestjänsterna är att trygga eleven de 
grundförutsättningar han eller hon behöver för att kunna lära sig och gå i skola och en så 
hinderfri inlärningsmiljö som möjligt. 
 
En elev kan behöva tolkning, till exempel på grund av en hörselskada eller specifika 
språkliga svårigheter. Eleven kan också behöva kommunikationsmetoder som stödjer eller 
ersätter tal, till exempel olika symbolsystem, på grund av brister i 
kommunikationsfärdigheterna. Tolkningen har stor betydelse för elevens växande och 
utveckling. Elevens möjlighet till och stöd för språklig interaktion under alla skoldagar 
främjar den sociala integreringen och elevens delaktighet i skolsamfundet. Målet är att 
såväl de andra eleverna som de vuxna som arbetar och kommer i kontakt med eleven i 
huvuddrag ska känna till elevens sätt att kommunicera. Då elevens egna 
kommunikationsfärdigheter utvecklas blir det möjligt för eleven att kommunicera med de 
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andra på likvärdig grund. Språkutvecklingen är nära förbunden med tänkandets och 
känslornas utveckling. Språket är ett viktigt instrument vid lärandet och inverkar på 
utvecklingen av tanke- och känsloliv samt på identitetsutvecklingen. 
 
De som arbetar med eleven ska tillsammans planera kommunikationsstödet i olika 
inlärningssituationer och vid behov dra nytta av olika sakkunniga. Dessutom ska övriga 
stödåtgärder planeras, såsom elevens placering i klassrummet, individuella läromedel och 
hjälpmedel som eleven eventuellt behöver. Den personal som bistår i tolkningen kan stödja 
en eller flera elever samtidigt i undervisningssituationen. Också läraren kan med gester 
eller andra symboler stödja eleverna i kommunikationen. 
 
Det stöd som biträdet ger ska främja elevens självständighet och initiativförmåga samt öka 
elevens självförtroende. Syftet med biträdestjänsterna är att stödja eleven så att han eller 
hon kan ta allt mer ansvar för sitt lärande och sin skolgång.  
 
Det stöd som biträdet ger kan rikta sig till en enskild elev eller till hela 
undervisningsgruppen. Stöd till en enskild elev kan ges på del- eller heltid. Lärarens uppgift 
är att planera, undervisa och utvärdera elevens och hela gruppens lärande och arbete. 
Biträdet ska stödja och hjälpa eleven att utföra uppgifter i anslutning till lärande och 
skolgång samt habilitering som stödjer undervisningen enligt lärarens eller terapeuternas 
anvisningar och vid behov delta i planeringen av stödet. Biträdet ska handleda eleven i de 
dagliga rutinerna i skolan.  
 
Utbildningsanordnaren beslutar om ordnandet av tolknings- och biträdestjänster. En elevs 
behov av sådana tjänster samt tjänsternas omfattning och art bedöms i samarbete mellan 
elevens lärare och elevvårdspersonalen, med utnyttjande av information av 
vårdnadshavaren och utlåtanden från eventuella utomstående sakkunniga. Det individuella 
stödet kan ges på deltid eller på heltid. 
 
Tolknings- och biträdestjänster inom allmänt stöd 
En elev kan behöva tolknings- eller biträdestjänster utan att han eller hon behöver annat 
stöd. I synnerhet behovet av biträdestjänster kan också vara kortvarigt. 
 
Tillräcklig tolkningshjälp vid rätt tidpunkt och möjlighet till kommunikationssätt som stödjer 
och ersätter tal, främjar elevens lärande och hindrar att inlärningssvårigheter uppkommer 
och förvärras. Det stöd som ett biträde ger förbättrar den enskilda elevens eller 
undervisningsgruppens förutsättningar för lärande och skolgång. Biträdets insats kan ibland 
leda till att det inte alls behövs intensifierat eller särskilt stöd. 
 
Tolknings- och biträdestjänster inom intensifierat stöd 
Innan det intensifierade stödet, som del av den pedagogiska bedömningen, ska elevens 
behov av tolknings- och biträdestjänster bedömas. Om eleven fått tolknings- och 
biträdestjänster under tiden för det allmänna stödet ska tillräckligheten och inverkan av 
tjänsterna utvärderas. Då det intensifierade stödet inleds ska elevens behov av och mål för 
tolknings- och biträdestjänster samt genomförandet antecknas i den plan som ska göras 
upp för elevens lärande. Behovet av tolknings- och biträdestjänster kan öka eller formerna 
av stöd kan behöva bedömas på nytt under tiden för det intensifierade stödet. Nödvändiga 
förändringar antecknas i planen för elevens lärande. 
 
Tolknings- och biträdestjänster inom särskilt stöd 



Tillräckligheten och effekten av de tolknings- och biträdestjänster som eleven fått inom det 
intensifierade stödet samt behovet av tolknings- och biträdestjänster i fortsättningen ska 
utvärderas i den pedagogiska utredningen. I beslutet om särskilt stöd bestäms vilka 
tolknings- och biträdestjänster som ska ordnas för eleven.59

 Efter att beslutet om särskilt 
stöd har fattats ska en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas göras upp, i vilken 
beskrivs de stödtjänster som ska ordnas för eleven samt vilka personer som deltar i 
ordnandet av tjänsterna och dessa personers ansvarsområden samt uppföljningen av 
stödtjänsterna. Mängden och arten av tolkning och biträdestjänster bestäms individuellt vid 
sidan av det övriga stödet. Inom det särskilda stödet behöver eleven ofta individuellt 
inriktade stödtjänster. 
 
Uppgörandet av den lokala läroplanen 
I den lokala läroplanen ska målen för tolknings- och biträdestjänsterna, 
verksamhetsmodellerna, de administrativa förfaringssätten, samarbetet, ansvaret och 
arbetsfördelningen mellan olika parter definieras. 
 

KYRKSLÄTT 

I Kyrkslätts kommun beviljas resurserna för biträdestjänsterna enligt två huvudkriterier. Dessa är:  

-  Det totala antalet elever i de centraliserade specialundervisningsgrupperna 

- Skolans totala elevantal (elevantalet uträknas på basen av medeltalet av antalet elever på 

statistikföringsdagen (20.09) och antalet elever i prognosen för det kommande läsåret). 

 

För de svenska skolornas del bör man beakta det faktum att det inte finns en svenska specialskola i 

kommunen och att de svenska eleverna i behov av särskilt stöd och biträdestjänster integreras i 

allmänundervisningens grupper i sina närskolor. 

 

Resurserna för biträdestjänsterna fördelas centralt – skilt för de finska och de svenska eleverna. 

Rektor i samarbete med elevvårdsgruppen allokerar biträdesresursen till de undervisningsgrupper där 

behoven är störst. 

 

Skolgångsbiträdenas främsta arbetsuppgifter är att assistera elever i skolgången och i lärandet under 

lärarens handledning. Skolgångsbiträdena bör följa de mål för fostran som skolan uppställt och 

främja elevens självständighet och utvecklande av en sund självkänsla. Dessutom skall 

skolgångsbiträdena vid behov delta i planeringen av stödåtgärder. 

 

Tolkningstjänster planeras och anordnas individuellt enligt elevens behov. Skolans sakkunniga 

uttalar sig om det behov som planeras. Av största vikt är samarbetet mellan lärarna, vårdnadshavarna 

och olika vårdinstanser. Målen ställs upp tillsammans och överenskommelserna, samarbetet ch 

ansvarsfördelningen antecknas i elevens plan för lärandet eller i den individuella planen för hur 

undervisningen ska ordnas. 

 

 
5.2.4 Annan verksamhet som stödjer den grundläggande utbildningen 
För eleverna kan i samband med den grundläggande utbildningen ordnas 
biblioteksverksamhet, klubbverksamhet och annan verksamhet som nära anknyter till 
utbildningen60. Utbildningsanordnaren bestämmer om anordnande och omfattning av 
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60 Lag om grundläggande utbildning 47 § 



verksamheten. Ovanstående verksamhet kan vid behov ordnas som en del av det 
systematiska stödet för eleverna. 
 
Skolans klubbverksamhet 
Skolans klubbverksamhet ska vara en i läsårsplanen61

 definierad målinriktad verksamhet 
som stödjer elevernas fysiska och psykiska växande och utveckling. Klubbverksamheten 
ökar elevernas delaktighet, främjar den etiska utvecklingen och stödjer elevernas växande 
till samhällsmedlemmar. En mångsidig klubbverksamhet erbjuder eleverna möjlighet att 
lyckas och erfarenheter av kunnande. Med hjälp av klubbverksamheten förstärks 
gemenskapen och samarbetet mellan hem och skola i anslutning till den fostrande 
uppgiften.  
 
Klubbverksamheten ska inspirera till olika fritidssysselsättningar. Målet är att utveckla 
skapande verksamhet och kreativt tänkande, uppmuntra till initiativtagande samt öka 
hälsosamma levnadsvanor och fysisk aktivitet. Klubbverksamheten ska erbjuda mångsidig 
verksamhet där eleven uppskattas, samt tillfällen till sådan positiv interaktion med vuxna 
och med andra elever som berikar utvecklingen.  
 
Klubbverksamheten kan stärka elevens studiemotivation och stödja elevens allsidiga 
välbefinnande. Den ger en möjlighet att tillämpa och fördjupa det som lärts under 
lektionstid. Deltagande i klubbverksamhet kan också planeras som en del av det 
intensifierade eller särskilda stödet. Klubbverksamheten ska fortsättningsvis vara frivillig. 
 
Klubbverksamheten ger läraren möjlighet att bättre lära känna olika sidor hos sina elever, 
vilket gör det lättare för läraren att beakta elevernas styrkor och behov i undervisningen. 
 
Skolans klubbverksamhet kan också ordnas som ett komplement till morgon och 
eftermiddagsverksamheten. Morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas enligt en lokalt 
uppgjord plan utgående från de riksomfattande grunderna för morgon- och 
eftermiddagsverksamheten för skolelever. 
 
Uppgörandet av den lokala läroplanen 
I den lokala läroplanen ska målen för annan verksamhet som stödjer den grundläggande 
utbildningen, verksamhetsmodellerna, samarbetet, ansvaret och arbetsfördelningen mellan 
olika parter samt hur man informerar om verksamheten antecknas. 

 
KYRKSLÄTT 

Klubbverksamheten skall vara mångsidig och värdesätta barnen och de unga. Den skall ge 

möjligheter till en positiv växelverkan med vuxna och andra barn. Klubbarna är frivilliga för 

eleverna. Syftet med klubbverksamheten är  

 att stödja hemmets och skolans fostringsarbete  

 att öka barnens och de ungas delaktighet  

 att ge eleverna möjlighet att utveckla sociala färdigheter och att växa till människor med   

samhällsansvar  

 att ge känslan av att lyckas  

 att utveckla kreativt handlande och tänkande  

 att sporra barnen och de unga till att skapa sin egen kultur  

 att ge en möjlighet att bättre lära känna eleven  
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 att stödja intressen och främja positiva fritidssysselsättningar   

 

Klubbverksamheten riktar sig till alla elever och kompletterar det utbud av eftermiddagsverksamhet 

som Eftis erbjuder. Klubbverksamheten kan ordnas om resurserna det medger. Skolornas 

klubbverksamhet kan ordnas i samarbete med aktörer inom tredje sektorn. 

 

 
5.3 FLEXIBEL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING 
Enligt lagen om grundläggande utbildning kan kommunen, i den omfattning som den 
beslutar, ordna flexibel grundläggande utbildning för årskurserna 7–9 i den grundläggande 
utbildningen62. 
 
Syftet med flexibel grundläggande utbildning är att minska avbrotten i den grundläggande 
utbildningen och att förebygga utslagning. Med flexibel grundläggande utbildning avses 
sådan undervisning och sådant stöd för lärande och utveckling som ordnas i enlighet med 
läroplanen för den grundläggande utbildningen. Undervisningen ordnas i form av mindre 
grupper i skolan, på arbetsplatser och i andra inlärningsmiljöer, genom yrkesövergripande 
samarbete samt med hjälp av stöd- och rådgivningstjänster.63

 

 
Den flexibla grundläggande utbildningen är avsedd för sådana elever i årskurserna 7–9 
som underpresterar, som saknar studiemotivation och som ser ut att hotas av utslagning 
från fortsatt utbildning och arbetslivet. I undantagsfall kan även en elev inom särskilt stöd 
väljas att ta del av verksamheten, om eleven kan följa den läroplan som används i den 
flexibla grundläggande utbildningen och om arrangemanget som helhet kan anses vara till 
fördel för eleven.64

 

 
En elev väljs till flexibel grundläggande utbildning utgående från en ansökan av eleven eller 
vårdnadshavaren. Utbildningsanordnaren ska besluta om grunderna för antagningen av 
elever och om antagningsförfarandet. I antagningen av elever till flexibel grundläggande 
utbildning ska likvärdiga antagningsgrunder tillämpas.65

 

 

Syftet med den flexibla grundläggande utbildningen är att allsidigt förstärka elevens 
studiemotivation och livshantering. Förutom att eleven ska slutföra den grundläggande 
utbildningen är målet att stödja honom eller henne vid övergången till studier på andra 
stadiet och ge honom eller henne sådana färdigheter som behövs för att genomföra 
studierna. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt arbetsformer som förstärker det gemen-
samma arbetet för fostran som utförs av vårdnadshavarna och av alla som arbetar inom 
den flexibla grundläggande utbildningen. 
 
Undervisningen genomförs i enlighet med de mål och det innehåll som anges i 
lagstiftningen och i grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Skolans 
verksamhetskultur, arbetssätt och undervisningsmetoder ska utvecklas så att de motsvarar 
elevernas individuella behov. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid sådant samarbete 
som stödjer elevens välmående och trygghet, elevvård och handledning. Undervisningen 
ordnas som närundervisning i skolan och delvis på arbetsplatser och i andra lärmiljöer i 
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63 Förordning om grundläggande utbildning 9 a § (1768/2009) 
64 Förordning om grundläggande utbildning 9 b § 1 mom. (1768/2009) 
65 Förordning om grundläggande utbildning 9 b § 2 mom. (1768/2009) 



form av handledda studier. De mål, inlärningsmiljöer och stödåtgärder som ställts upp för 
eleven, ska planeras och genomföras så, att de motsvarar målen för den grundläggande 
utbildningen. I den flexibla grundläggande utbildningen betonas praktiska och 
arbetsinriktade studiemetoder.  
 
I verksamheten betonas yrkes- och sektorövergripande samarbete och samarbete mellan 
olika organisationer, i vilket bland andra yrkesläroanstalter och gymnasier, läroanstalter 
inom fria bildningen samt verkstäder för unga kan delta. En styrgrupp kan inrättas för att 
planera och organisera samarbetet.  
 
Ett förvaltningsbeslut ska fattas om att anta en elev till flexibel grundläggande utbildning. 
Beslutet bereds yrkesövergripande inom elevvårdsarbetet. För en elev som deltar i flexibel 
grundläggande utbildning ska en plan för elevens lärande göras upp eller så ska den plan 
för elevens lärande som redan tidigare gjorts upp för eleven granskas. Planen ska innehålla 
en beskrivning av hur den flexibla grundläggande utbildningen ordnas för eleven i skolan 
och i övriga inlärningsmiljöer, en beskrivning av det yrkesövergripande samarbetet, de stöd- 
och rådgivningstjänster som behövs samt uppföljningen av verksamheten. Ifall att eleven 
beviljats beslut om särskilt stöd ska den flexibla grundläggande utbildningen på 
motsvarande sätt beskrivas i den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas. 
Ifall den flexibla grundläggande utbildningen avbryts för en elev innan avslutad 
grundläggande utbildning ska ett förvaltningsbeslut fattas.  
 
Flexibel grundläggande utbildning genomförs i mindre grupper, vilket i allmänhet förutsätter 
att en egen grupp inrättas. Undervisningen kan även genomföras delvis eller helt i en 
existerande grupp.  
 
Studier som sker i andra inlärningsmiljöer, så som på arbetsplatser, är en betydelsefull del 
av den flexibla grundläggande utbildningen. Studierna planeras utgående från det innehåll 
och de mål som anges i läroplanen. Undervisningen ska innehålla tillräckligt av interaktiv 
undervisning av läraren, även då perioder av studier genomförs i andra inlärningsmiljöer. 
För dessa perioder ges eleven uppgifter i enlighet med målen i läroplanen. Framstegen och 
uppgifterna utvärderas som en del av elevbedömningen. Skolan ska ingå ett skriftligt avtal 
om arbetsfördelning och ansvar mellan lärarna och de personer som ansvarar för 
handledningen på en arbetsplats eller på en annan plats för studier utanför skolan. Perioder 
som genomförs i andra inlärningsmiljöer planeras i samförstånd med eleven och 
vårdnadshavaren. Eleven har rätt till den handledning och det stöd som han eller hon 
behöver för sitt lärande och sin skolgång även under dessa perioder. Utbild-
ningsanordnaren ansvarar för att man i alla inlärningsmiljöer har sörjt för arbetssäkerheten 
och har bedrivit förebyggande arbete för att undvika olyckor. Utbildningsanordnaren ska se 
till att de personer som arbetar med uppgifter inom den flexibla grundläggande 
utbildningen, inbegripet de aktörer som finns utanför skolan, görs förtrogna med 
bestämmelserna för datasekretess och tystnadsplikt. 
 
Att ordna undervisningen på ett yrkesövergripande sätt innebär, att i verksamheten utöver 
läraren involvera en av utbildningsanordnaren utsedd person eller personer som är 
förtrogen med hur man stödjer ungas sociala växande, samarbetet med familjerna, samt 
annat stöd och rådgivningsarbete. 
 
Uppgörandet av den lokala läroplanen 
I läroplanen ska de centrala målen för den flexibla grundläggande utbildningen, principerna 
för ordnandet av utbildningen och verksamhetsmodellerna beskrivas. Även samarbete, 



ansvar och arbetsfördelning mellan olika aktörer ska beskrivas. I läroplanen ska också 
grunderna för antagning av elever till den flexibla grundläggande utbildningen ingå, samt en 
beskrivning av förfaringssätten vid antagningen. 
 
 
 
 

KYRKSLÄTT 

J-klassen, flexibel grundläggande undervisning i årskurs 9 vid Winellska skolan 

J-klassen erbjuder en elev i grundskolans sista årskurs flexibla undervisningsarrangemang i en liten 

grupp. En del av undervisningen sker i skolan och en del på arbetsplatser eller i andra 

inlärningsmiljöer i form av handledda studier. Syftet med den flexibla grundläggande undervisningen 

är att stöda unga att gå ut grundskolan och att motverka att unga avbryter sin skolgång efter 

grundskolan.  

  

Verksamheten riktar sig till elever som riskerar skolavbrott, vars skolgång är problematisk eller som 

av olika orsaker inte anpassar sig till traditionell undervisning på de högre klasserna. Problemen kan 

ta sig uttryck som utagerande i klassituation, olovlig frånvaro och konfliktbenägenhet, vilka påverkar 

skolframgången negativt. 

 

Till klassen antas högst tio elever.  De elever som vill söka sig till J-klassen fyller i en ansökan och 

kallas till ett intervjutillfälle tillsammans med sina vårdnadshavare. Skolans lärare och 

elevvårdspersonal ger utlåtanden vid valet av elever till J-klassen. Beslut om antagande till J-klassen 

görs av rektor. 

 

J-klassen är inte till för elever som vill höja sina vitsord, men inte annars riskerar skolavbrott 

 
 

5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDET AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 
 
5.4.1 Elevvård 
Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska 
och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna 
för dessa. I elevvården ingår elevvård i enlighet med den av utbildningsanordnaren 
godkända läroplanen samt elevvårdstjänster, vilka är sådan skolhälsovård som nämns i 
folkhälsolagen och sådant stöd för skolgång som nämns i barnskyddslagen.66 
 

Elevvården hör till alla som arbetar i skolan samt till de myndigheter som ansvarar för 
elevvårdstjänster. Elevvården genomförs i samarbete med eleven och vårdnadshavaren.67

 

Elevvård innebär både kollektivt och individuellt stöd. Genom elevvård främjas barnens och 
den ungas lärande och harmoniska och sunda växande och utveckling. 
 
Elevvårdens uppgift är att som en del av verksamhetskulturen i skolan utveckla en 
inlärningsmiljö som stödjer välbefinnandet och stärker skolgemenskapen. Gemenskapen 
stöds genom att främja elevens och vårdnadshavarens delaktighet i att utveckla 
välbefinnandet i skolgemenskapen. Genom elevvården främjas en positiv interaktion och en 

                                                 
66 Lag om grundläggande utbildning 31 a § 1 mom. (477/2003) och 2 mom. (642/2010), Folkhälsolag 14 § 1 mom. punkt 5 

(626/2007), Barnskyddslag 9 § 
67 Lag om grundläggande utbildning 31 a § 1 mom. (477/2003) och 2 mom. (642/2010), Folkhälsolag 14 § 1 mom. punkt 5 

(626/2007), Barnskyddslag 9 § 



atmosfär av inbördes omsorg. Inom elevvården ska man vid behov ingripa i problem. Målet 
är att skapa en sund, trygg och säker inlärnings- och uppväxtmiljö, att värna om den 
mentala hälsan samt förebygga utslagning och främja välbefinnandet i skolgemenskapen.  
 
Inom elevvården utvecklar man, följer upp och utvärderar välbefinnandet i hela 
skolgemenskapen, i enskilda klasser och grupper, samt sörjer för att behov i anslutning till 
elevens individuella växande, utveckling och hälsa beaktas i skolans vardag68. 
 
Inom elevvården är strävan att i så tidigt skede som möjligt förebygga, upptäcka, lindra och 
eliminera hinder för växande och lärande, inlärningssvårigheter och andra problem. 
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att trygga elevens mentala hälsa. Förebyggande 
barnskydd enligt barnskyddslagen och främjande av hälsan som genomförs inom 
skolhälsovården, hälsorådgivningen och hälsoundersökningar stärker tidigt stöd och 
förebyggande av problem.69 Ett yrkesövergripande samarbete inom elevvården behövs då 
man planerar och förverkligar skolhälsovårdens omfattande hälsoundersökningar. 
Uppgiften för elevvården är att följa upp varje elevs helhetsmässiga välbefinnande och att 
vid behov i samarbete med vårdnadshavaren stödja eleven och ingripa i eventuella 
förändringar i välbefinnandet. 
 
I samarbetet inom elevvården avtalas om tillvägagångssätten vid genomförandet av det 
förebyggande barnskyddsarbetet och det särskilda stöd som hör till skolhälsovården. I 
samarbetet och i anvisningarna för verksamheten ska faktorer i uppväxtmiljön som 
eventuellt kan äventyra elevens sunda uppväxt och utveckling beaktas. Även 
barnskyddslagens anmälningsskyldighet för utredning av barnskyddsbehov ska beaktas.70

 

 
Arbetet inom elevvården präglas av tillit, respektfullt förhållningssätt till eleven och 
vårdnadshavaren samt av att deras delaktighet stöds. I arbetet inom elevvården ska man 
försäkra sig om att lyssna till elevens och vårdnadshavarens synpunkter. Både eleven och 
vårdnadshavaren ska informeras om skolans elevvårdsarbete och om förfaringssätten. 
Vårdnadshavarna ska informeras om hur ett elevvårdsärende som gäller den enskilda 
eleven inleds och bereds.71 
 

Elevvårdsarbetet koordineras och utvecklas i ett yrkesövergripande samarbete, till exempel 
i en elevvårdsgrupp. I samarbete med de myndigheter som sköter uppgifter som hör till 
genomförandet av kommunens social- och hälsovård72 avtalas om de allmänna principerna 
för samarbetet och hur samarbetet struktureras, om ordnandet av den praktiska 
verksamheten, och om den inbördes fördelningen av arbete och ansvar. Då samarbetet 
ordnas beaktas även det samarbete angående hälsa, trygghet och säkerhet om bedrivs 
inom andra myndigheter, såsom polisen och räddningsväsendet, eller med andra 
samarbetsparter.  
 
Då elevvårdsarbetet planeras kommer man skilt överens om principer och förfaringssätt 
både för främjandet av hälsa och välbefinnande inom skolgemenskapen och för stödjandet 

                                                 
68 Lag om grundläggande utbildning 3 § 2 mom. (477/2003), Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och 

studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga 12, 13 och 15 §, Barnskyddslag 9 § 
69 Lag om grundläggande utbildning 16, 16 a, 17 och 17 a § (642/2010), Barnskyddslag 3, och 3a § (88/2010) 8, 9 och 12 §, 

Statsrådets förordning om skol- och studerandehälsovård 4, 7 § 2 och 3 mom. 8, 9 § 1 mom. punkt 4, 2 mom., 13, 14, 15 § mom. 
70 Barnskyddslag 25 § 1 mom., Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande 

mun- och tandvård för barn och unga 13 och 18 § 
71 Lag om grundläggande utbildning 31 a § 3 och 4 mom. (642/2010) 
72 Lag om grundläggande utbildning 15 § 2 mom. (477/2003) 



av en enskild elev och hantering av hans eller hennes ärenden. Skolgemenskapens 
allmänna verksamhetskultur för att främja hälsa och välbefinnande kan utvecklas inom ett 
yrkesövergripande samarbete. Då kan olika parter delta i samarbetet inom elevvården utan 
hinder av tystnadsplikten, till skillnad från frågor som gäller behandling av ett enskilt 
elevärende73, som beskrivs i kapitel 5.4.3. 
 
Skolbespisning 
Den som deltar i undervisningen ska varje arbetsdag avgiftsfritt få en fullvärdig måltid som 
är ändamålsenligt ordnad och övervakad74. Måltidssituationen är viktig för eleven. Genom 
skolbespisningen stödjer man elevernas sunda växande och utveckling. Måltidernas 
hälsosamma och sociala betydelse, målen för närings- och umgängesfostran och 
måltidsstundens rekreativa uppgift beaktas då man ordnar skolbespisningen och eventuella 
mellanmål under skoldagen. Eleverna ska ges möjlighet att delta i planeringen och 
genomförandet av skolbespisningen, och detta stödjer delaktigheten och 
skolgemenskapen.  
 
För att ordna skolbespisningen behövs samarbete mellan skolans personal och den 
personal som ansvarar för bespisningen. I samarbete med eleven, vårdnadshavaren och 
skolhälsovårdspersonalen avtalas om stödåtgärder och uppföljning av individuella behov då 
det gäller kost samt vård av hälsa eller sjukdom.75

 

 
5.4.2 Främjandet av trygghet och säkerhet 
Eleven har rätt till en trygg studiemiljö76. Till en trygg studiemiljö hör fysisk, psykisk och 
social trygghet och säkerhet. Utgångspunkten i att ordna undervisningen är att garantera 
elevernas och skolpersonalens trygghet och säkerhet i alla situationer. Att främja 
tryggheten och säkerheten i inlärningsmiljön är en del av verksamhetskulturen i skolan. 
Tryggheten och säkerheten ska beaktas i all verksamhet i skolan. 
 
Målet för elevvården är att stödja upprätthållandet av funktionsförmågan även i situationer 
som hotar den fysiska och psykiska tryggheten och säkerheten. Detta görs genom att sörja 
för det psykosociala stöd som behövs för den enskilda eleven eller för hela 
skolgemenskapen i olika problem-, olycksfalls-, och krissituationer och i efterbehandlingen 
av situationerna. 
 
För hinderfritt studerande och för trygghet och säkerhet och välbefinnande i 
skolgemenskapen ska det finnas ordningsregler eller ordningsbestämmelser som tillämpas 
i skolan, med vilka den interna ordningen främjas77. I samband med att läroplanen 
utarbetas ska också en plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasseri 
göras upp. Planen ska verkställas och genomförandet av planen ska övervakas.78  
 
Att förebygga och ingripa i våld, mobbning och trakasseri hör till alla som arbetar i skolan79. 
Våldet, mobbningen eller trakasseriet kan vara direkt eller indirekt, verbalt eller fysiskt våld 

                                                 
73 Lag om grundläggande utbildning 31 § 3 mom. (642/2010) 
74 Lag om grundläggande utbildning 31 § 2 mom. 
75 Lag om grundläggande utbildning 31 § 2 mom. 
76 Lag om grundläggande utbildning 3 § 2 mom. och 31 a § 1 mom., Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och 

studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga 13 § 
77 Lag om grundläggande utbildning 29 § 1 
78 Lag om grundläggande utbildning 29 § 3 och 4 mom. 
79 Lag om grundläggande utbildning 29 § 2, 3 och 4 mom. 



eller social manipulering, som kränker människans fysiska, psykiska eller sociala integritet. 
Förövaren kan vara en elev, en vuxen som arbetar i skolan eller en person utanför 
skolsamfundet.  
 
Med mobbning avses systematisk, avsiktlig och upprepad verbalt eller fysiskt negativ 
aktivitet som riktar sig mot samma person eller samma grupp. Utmärkande för mobbning är 
bristande jämvikt i styrkeförhållandet mellan mobbaren och den mobbade. Det är också 
vanligt att mobbningen sker i en grupp. Trakasseri kan ta sig uttryck i osakliga bemötanden 
och yttranden. Det kan vara insinuerande miner och gester angående kön, tvetydiga 
anmärkningar eller icke-önskad fysisk beröring. Förutom mobbning och trakasseri kan även 
annat icke-önskvärt eller aggressivt och våldsamt beteende förekomma i 
skolgemenskapen. Med våld avses att man avsiktligt utsätter sig själv, en annan person, en 
grupp eller en gemenskap för våldshandling eller bruk av makt, som ett hot eller genom att 
förverkliga det. Detta kan leda till handikapp, psykiska men eller annan svårighet i 
anslutning till utvecklingen. I alla dessa situationer ska man ingripa.  
 
Eleverna, vårdnadshavarna och skolans personal ska även informeras om de olika 
uttrycksformer våld, mobbning och trakasseri kan ta, hur de kan förebyggas och 
förfaringssätten i skolgemenskapen i sådana situationer och om de ordningsregler som 
tillämpas.  
 
Den fysiska säkerheten främjas genom att sörja för säkerhetsfaktorerna i anslutning till 
skolbyggnaden, undervisningslokalerna, undervisningsmaterialen, anordnandet av 
undervisningen, undervisningssituationerna och rasterna, samt till den undervisning som 
genomförs utanför skolan. Utbildningsanordnaren ska sörja för att platsen för att bekanta 
sig med arbetslivet är trygg och säker och att elevens inlärningsmiljö under perioden för 
den praktiska arbetslivsorienteringen är trygg.80

 Främjandet av tryggheten och säkerheten i 
skolan omfattar även säkerhetsfaktorer som ansluter sig till skoltransporterna, 
förebyggandet av olycksfall och datasekretess.  
 
För övervakningen vid väntan på skoltransport och vid handledd verksamhet och för 
tryggheten och säkerheten under resorna sörjs genom att avtala om gemensamma 
förfaringssätt81. Eleven och vårdnadshavaren ska få information om förfaringssätten och 
arrangemangen vid skoltransporter.  
 
I de anvisningar som ges i anslutning till förebyggandet av olycksfall ska nationella riktlinjer 
och anvisningar om bekämpningen av olycksfall och om det samarbete som verksamheten 
förutsätter beaktas. I samarbetet inom elevvården avtalas om de förfaringssätt som ska 
tillämpas i anslutning till förebyggandet av olyckor, första hjälpen, hänvisande till vård och 
uppföljning av olycksfall. Eleven och vårdnadshavaren ska få information om 
förfaringssätten.  
 
Då man främjar tryggheten och säkerheten och förebygger uppkomsten av situationer som 
kan äventyra den ska lagstiftningen som styr tryggheten och säkerheten och de olika 
säkerhetsanvisningarna som gjorts upp för de olika läroämnena följas. Även andra riktlinjer 

                                                 
80 Lag om grundläggande utbildning 29 § 1 mom., Arbetarskyddslag (738/2002) 9 och 10 § 

och Hälsoskyddslag (763/1994) 26 och 27 § 
81 Lag om grundläggande utbildning 32 § 1 mom. (1139/2003), 34 § 1 mom. (1288/1999), Statsrådets förordning om 

rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga 12 §  



som gjorts upp för att trygga den lokala säkerheten ska beaktas. I den lokala läroplanen ska 
dessa anvisningar samordnas.  
 
Tryggheten och säkerheten i skolgemenskapen regleras också av arbetarskyddslagen och 
av det verksamhetsprogram för arbetarskyddet som nämns i lagen82. Andra bestämmelser 
som styr tryggheten och säkerheten i skolan är den räddningsplan som förutsätts i 
räddningslagen och som ska hållas uppdaterad83. Skolans hela personal ska informeras om 
räddningsplanen på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Utbildningsanordnaren ansvarar för att alla skolor har anvisningar i anslutning till trygghet 
och säkerhet. I samarbetet med skolhälsovården och andra behövliga myndigheter ska 
man följa upp och utvärdera att anvisningarna genomförs och att skolsamfundet är sunt och 
tryggt84. Ett lokalt samarbete mellan de olika parterna inom undervisningsväsendet och 
övriga myndigheter stödjer ett ändamålsenligt handlande i situationer som äventyrar 
tryggheten och säkerheten och i förebyggandet av dem85. 
 
5.4.3 Behandling av personuppgifter, sekretess och utlämnande av uppgifter 
Utgångspunkten för behandlingen av personuppgifter är ett förtroendefullt samarbete med 
eleven och vårdnadshavaren.  
 
När ett ärende som gäller en enskild elev behandlas inom elevvårdsarbetet, får endast de 
som deltar i elevens undervisning och anordnar elevvård och till vars uppgifter 
behandlingen av elevens ärenden omedelbart hör delta i behandlingen86. Sådana personer 
kan vara rektor eller skolföreståndare, klassföreståndare eller elevens lärare, 
skolhälsovårdare, speciallärare, ett skolgångsbiträde som arbetar med eleven, en 
skolpsykolog, skolkurator och i årskurserna 7-9 också studiehandledare och vid behov 
skolläkare och socialarbetare inom barnskyddet87. Beslutet om vilka som deltar vid 
behandlingen av ett ärende ska fattas separat för varje enskilt ärende och beroende på vad 
saken gäller. Med skriftligt samtycke av elevens vårdnadshavare eller någon annan laglig 
företrädare eller så som särskilt bestäms i lag får också andra delta som behövs för 
behandlingen av elevens ärenden88. 
 
När ett ärende som gäller en enskild elev behandlas inom elevvårdsarbetet görs en 
anteckning om vem som inlett ärendet, vad frågan gäller, beslut om fortsatta åtgärder med 
motivering, vem som deltagit i behandlingen av ärendet och vilka uppgifter om eleven som 
lämnats och till vem de lämnats. Utbildningsanordnaren ansvarar i egenskap av 
registeransvarig för behandlingen av personuppgifterna.89 
 

                                                 
82 Arbetarskyddslag 8, 9 och 10 § 
83 Räddningslag (468/2003) 9 § 3 mom., Statsrådets förordning om räddningsväsendet (787/2003) 9 och 10 § 
84 Lag om grundläggande utbildning 29 § 2 mom. (477/2003), Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och 

studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga 12 §, Arbetarskyddslagen 9 och 10 § 
85 Lag om grundläggande utbildning 29 och 32 §, Räddningslag 9 § 3 mom., Statsrådets förordning om räddningsväsendet 9 och 10 §, 

Polislag (493/1995) 1 § 1 mom. och 1 § 2 mom. (21/2001), Arbetarskyddslag 8 § 
86 Lag om grundläggande utbildning 31 a § 3 mom. (642/2010) 
87 Betänkande givet av riksdagens kulturutskott 4/2010 rd 
88 Lag om grundläggande utbildning 31 a 3 mom. (642/2010) 
89 Lag om grundläggande utbildning 31 a 4 mom. (642/2010) 



Inom elevvårdsarbetet behandlas många uppgifter som gäller eleven och hans eller hennes 
familj och som enligt lagstiftningen är sekretessbelagda90. Med sekretess avses att en 
handling ska hållas hemlig och att en uppgift inte får röjas muntligen, det vill säga 
tystnadsplikt, och att en sekretessbelagd uppgift inte får användas till egen fördel eller till 
skada för andra.  
 
Uppgifter som är sekretessbelagda är bland andra uppgifter som gäller elevernas och deras 
familjemedlemmars personliga förhållanden, till exempel levnadssätt, 
fritidssysselsättningar, familjeliv, politisk övertygelse, inom privatlivet uttalade åsikter och 
deltagande i föreningsverksamhet, samt uppgifter om den ekonomiska situationen, 
hälsotillståndet och handikapp.  
 
Sekretessbelagda är uppgifter om att en elev fått intensifierat eller särskilt stöd, befriats från 
undervisning och de handlingar som hänför sig till dessa och de uppgifter som ingår i dem. 
Sekretessbelagda är också handlingar som gäller elevvården och de uppgifter som ingår i 
dem. Även resultat i psykologiska test av eleven eller lämplighetsprov samt elevens 
provprestationer är sekretessbelagda. De betyg som ges eleven är offentliga, med 
undantag av verbal bedömning av elevens personliga egenskaper som undantagsvis kan 
ingå och som är sekretessbelagda.91 
 

Skyldiga att iaktta sekretess är skolans rektor, lärare, personer som genomgår 
undervisningspraktik, skolgångsbiträden, representanter för skolhälsovården, skolkuratorer, 
skolpsykologer och ledamöterna i de organ som svarar för anordnandet av utbildning92. Inte 
heller andra personer som är anställda av utbildningsanordnaren får röja för utomstående 
sekretessbelagda uppgifter som kommit till deras kännedom eller lämna ut handlingar som 
innehåller sekretessbelagda uppgifter. 
 
De som deltar i elevvårdsarbetet har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av 
varandra få och till varandra samt till elevens lärare och den myndighet som enligt lagen om 
grundläggande utbildning ansvarar för undervisningen och verksamheten ge ut information 
som är nödvändig för att ändamålsenligt anordna undervisningen för eleven93. 
 
Den som överlämnar en uppgift är tvungen att överväga om det är fråga om till exempel 
sådan information som är nödvändig för att trygga elevens eller de övriga elevernas 
trygghet och säkerhet. Den uppgift som lämnas ut kan gälla bland annat en sådan sjukdom 
hos eleven som ska beaktas i undervisningssituationen. Även om det för utlämnandet av en 
uppgift finns en sådan i lagen nämnd grund som avses ovan, är det alltid i första hand skäl 
att sträva efter att få vårdnadshavarens samtycke till att lämna ut en uppgift som är 
sekretessbelagd för att bygga upp och försäkra sig om ett gott samarbete och förtroende. 
 
Med specifikt skriftligt samtycke av vårdnadshavaren kan sekretessbelagda uppgifter även 
begäras från andra håll då det är nödvändigt för att ordna undervisningen94. För att kunna 
ordna undervisningen för en elev, har en utbildningsanordnare utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt få nödvändiga uppgifter av social- och 

                                                 
90 Lag om grundläggande utbildning 40 § (642/2010), Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 24 § 1 mom. 

punkt 30 
91 Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 § 1 mom. punkt 25, 29 och 30 
92 Lag om grundläggande utbildning 40 § 1 mom. (642/2010) 
93 Lag om grundläggande utbildning 40 § 2 mom. (642/2010) 
94 Lag om grundläggande utbildning 40 § 3 mom. (642/2010) 



hälsovårdsmyndigheten, andra tjänsteproducenter inom socialservice och hälsovård samt 
av yrkesutbildade personer inom hälsovården95. 
 
Om en elev övergår till utbildning eller morgon- och eftermiddagsverksamhet som en annan 
utbildningsanordnare ordnar, ska den tidigare utbildningsanordnaren utan hinder av 
bestämmelserna om sekretess till den nya utbildningsanordnaren utan dröjsmål lämna 
uppgifter som är nödvändiga för ordnandet av undervisningen. Motsvarande uppgifter kan 
också ges på begäran av den nya utbildningsanordnaren.96

 Sekretessbelagda uppgifter kan 
inte utan vårdnadshavarens samtycke ges ut då eleven övergår till annan undervisningen 
än undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning, till exempel gymnasieutbildning 
eller yrkesutbildning. 
 
5.4.4 Elevvården och främjandet av tryggheten och säkerheten i den lokala 

läroplanen 
Läroplanen ska till den del som gäller elevvården och samarbetet mellan hem och skola 
göras upp i samråd med de myndigheter som sköter ärenden som verkställs av den 
kommunala social- och hälsovården97. Samarbete för uppgörandet av läroplanen bedrivs 
också vid behov med andra myndigheter och samarbetsparter. Vid uppgörandet av den 
lokala läroplanen beaktas kommunens övriga riktlinjer som gäller barns och ungas 
välbefinnande, trygghet och säkerhet. 
 
I den lokala läroplanen ska man beskriva hur samarbetet inom elevvården är organiserat. 
Även strukturerna, målen och verksamhetsmodellerna för samarbetet inom elevvården ska 
beskrivas. I delen för elevvården ska det kollektiva och det individuella samarbetet och 
stödet beskrivas. Då beaktas elevens ålder och utvecklingsnivå samt behov av stöd i 
situationer där elevens växande och utveckling kan äventyras. Läroplanen ska innehålla 
förfaringssätten vid främjandet av välbefinnandet, tryggheten och säkerheten samt 
förebyggandet av problemsituationer. Också förfaringssätten i syfte att skydda eleven samt 
verksamheten i skolan vid plötsliga kriser och hotfulla eller farliga situationer ska beskrivas. 
Läroplanen ska innehålla en plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och 
trakasseri98. 
 
I den lokala läroplanen ska följande beskrivas: 
1. Organiseringen av samarbetet inom elevvården, struktur, mål och verksamhetsmodeller. 

 

 ordnandet av elevvårdstjänster i kommunen, samarbetet, ansvaret och arbetsfördelningen 
mellan olika parter 

 organiseringen av elevvårdsarbetet 

 elevvårdens betydelse och stöd för skolgemenskapen och för att stärka delaktigheten 

 samarbete med hemmet, skolan, sakkunniga inom elevvårdstjänster, övriga sakkunniga och 
lokala stödnätverk 

 elevvårdsstöd samt vid behov samarbete med barnskyddsmyndigheterna eller polisen i 
situationer där barnets eller den ungas växande och utveckling kan äventyras på grund av 
omständigheter i uppväxtmiljön 

                                                 
95 Lag om grundläggande utbildning 41 § 4 mom. (642/2010) 
96 Lag om grundläggande utbildning 40 § 4 mom. (642/2010) 
97 Lag om grundläggande utbildning 15 § 2 mom. (477/2003) 
98 Lag om grundläggande utbildning 29 § 2 mom. 

 



 främjandet av tryggheten, säkerheten och välbefinnandet i uppväxt- och inlärningsmiljön och 
främjandet av en sund uppväxt- och inlärningsmiljö, samt uppföljning och utvärdering 

 de allmänna principerna för dokumentation inom elevvårdsarbetet, inledandet och 
behandlingen av ett enskilt elevärende. 

 elevvårdsstöd för skolgången och för att stödja barnets och den ungas fysiska, psykiska och 
sociala växande och utveckling 

 elevvårdsstöd som ges i syfte att stödja en elev i behov av intensifierat eller särskilt stöd och 
en elev inom flexibel grundläggande utbildning 

 elevvårdsstöd vid svårigheter i anslutning till elevens utveckling och mentala hälsa 

 stöd vid olika svårigheter i anslutning till elevens livssituation, t.ex. familjevåld, rusproblem 
eller mentala problem i familjen 

 agerande i disciplinära situationer och elevvårdsstöd i samband med disciplinärt straff eller 
då en elev förvägras undervisning 

 samarbetet inom elevvården vid olika övergångsskeden i utbildningen  

 samarbetet vid handledning av elev och vid planering för elevens fortsatta studier 

 ordnandet och uppföljning av nödvändigt stöd för vård av elevens hälsa eller sjukdom. 

 förhindrande av olyckor, första hjälpen, hänvisande till vård och uppföljning 

 förebyggande och uppföljning av frånvaro samt meddelande om frånvaro 

 förebyggande av rökning och användning av rusmedel samt ingripande när sådant 
förekommer 

 ordnandet av skolbespisningen och eventuella mellanmål 

 anvisningar om tryggheten och säkerheten under skoltransporter, samt anvisningar för 
tryggheten och säkerheten vid väntan på skoltransport 

 handledning för personalen, eleverna, vårdnadshavarna och samarbetspartnerna om 
innehållet i planen för hur elevvårdsarbete ska ordnas 

 uppdatering, uppföljning och utvärdering av anvisningarna 

 
2. Förfaringssätt vid plötsliga kriser och hotfulla eller farliga situationer 
 
I anslutning till läroplanen definieras förfaringssätt vid plötsliga kriser och hotfulla eller 
farliga situationer. Denna del kan kallas till exempel krisplan. Krisplanen ska göras upp i 
samarbete med behövliga myndigheter och då man gör upp planen ska andra planer och 
anvisningar för hotfulla och farliga situationer och krissituationer beaktas. I planen ska 
följande beskrivas: 
 

 förebyggande av krissituationer och beredskap inför sådana 

 samarbetet och den inbördes arbets- och ansvarsfördelningen i beredskapen inför 
krissituationer och i krissituationer 

 samordning av räddningsplan, skolans ordningsregler och övriga säkerhetsanvisningar  

 anvisningar vid olika plötsliga krissituationer 

 principer för ledning, intern och extern informationsgång och informationsgången mellan 
skolorna och utbildningsanordnaren vid plötsliga kriser 

 ordnandet av psykosocialt stöd och psykosocial eftervård 

 information om krisplanen, handledning om innehållet i planen, samt övningar i beredskapen 

 uppdatering och utvärdering av krisplanen 

 
3. Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasseri 
 
I samband med att läroplanen utarbetas ska utbildningsanordnaren göra upp en plan för att 
skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasseri samt verkställa planen och övervaka 



att den iakttas och förverkligas99. Både de inbördes interaktionsförhållandena mellan 
eleverna och mellan eleverna och de vuxna ska beaktas. I planen ska följande beskrivas:  
 

 förebyggande av mobbning och ingripande när sådant förekommer 

 förebyggande av våldsamt och aggressivt beteende samt ingripande när sådant förekommer 

 förebyggande av trakasseri och ingripande när sådant förekommer 

 hur ärendet behandlas på individens, gruppens och hela skolgemenskapens nivå, det 
individuella stödet för eleven och den behövliga vården både för den som varit föremål för 
handlingen och för den som utfört handlingen 

 förfaringssätt för kontakt till hemmet och samarbetet med vårdnadshavaren 

 samarbetet med myndigheter 

 information om planen och hur personalen i skolgemenskapen, eleverna och 
vårdnadshavarna samt samarbetsparter ska göras förtrogna med planen 

 uppdatering av planen, uppföljning av genomförandet av planen, och den dokumentation 
som ska göras vid uppföljningen av planen. 

 

KYRKSLÄTT 

 

5.4.4 Elevvården och främjandet av tryggheten och säkerheten  
 

Elevvård 

Elevvård är en lagstadgad service som skall erbjudas familjer. Elevvårdsarbetet i Kyrkslätt grundar 

sig på den kommun- och servicestrategi som godkändes i Kyrkslätts kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige år 2006. I den är en central målsättning för bildningsväsendet att ordna en 

enhetlig lärostig för barn och unga med början från daghem ända till andra stadiets utbildning. 

Strävan efter flexibla lokala utbildningslösningar för att stöda eleverna fördes fram i strategin. 

 

Representanter för bildnings-, hälso- och socialväsendet har år 2008 utgående från kommun och 

servicestrategin utarbetat en elevvårdsstrategi för Kyrkslätt kommun. Centrala värden i 

elevvårdsstrategin är samarbete mellan olika yrkesgrupper för att kunna stöda barn och unga, samt en 

strävan efter att hitta individuella lösningar i närmiljön för barn i behov av stöd. Målet är att kunna 

erbjuda alla elever en kvalitativt högklassig elevvård där alla förbinder sig att sträva efter 

gemensamma målsättningar. 

 

Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och 

psykiska hälsa och socialt välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa. 

Elevvården hör till alla som arbetar i skolan samt till de myndigheter som ansvarar för 

elevvårdstjänster. I Kyrkslätt ordnar hälsovårdsväsendet skol- och munhälsovårdstjänster.  

Bildningsväsendet ordnar skolpsykolog- och kuratorstjänster, skolgångsbiträdes- och 

tolkningstjänster samt skolskjutsar och skolmåltider. Som en naturlig del i elevvårdsarbetet ingår 

samarbete med andra myndigheter som ansvarar för förebyggande arbete, vård och rehabilitering av 

barn och ungdomar. 

 

I varje skola fungerar en elevvårdsgrupp som leds av skolans rektor/föreståndare. I gruppen ingår 

biträdande rektor/platsansvarig, speciallärare, skolpsykolog, skolkurator, skolhälsovårdare, 

elevhandledare i skolor med grundskolans högre klasser samt vid behov den/de lärare som är direkt 

berörda.  

 

                                                 
99 Lag om grundläggande utbildning 29 § 2 mom. 



Elevvårdsgruppen har flera olika funktioner inom skolans elevvårdsarbete. Dels planerar, utvecklar 

och utvärderar gruppen skolans allmänna elevvård. Dels skall gruppen i samarbete med elever och 

vårdnadshavare planera och genomföra stödåtgärder för enskilda elever. Till elevvårdsgruppens 

uppgifter hör också kontinuerlig uppföljning av enskilda elever och klasser. Vid akuta ärenden som 

berör hela skolan sammankommer elevvårdsgruppen och den kan också sammankallas för att 

diskutera enskilda ärenden med vårdnadshavarnas tillstånd.  

Elevvårdsgruppen i de olika skolorna sammanträder i början av läsåret för att ta ställning till hur ofta 

och i vilken form gruppen skall sammankomma. Eftersom elevantalet i de svenskspråkiga skolorna 

varierar så leder det till att elevvårdsgruppens mötesantal i olika skolor varierar beroende på skolans 

storlek. I byskolorna  de planerade elevvårdsmötena minst två-tre per läsår, medan de planerade 

elevvårdsmötena i den största skolan är ungefär två per vecka. Organiseringen framgår i de enskilda 

skolornas läsårsplaner.  

Elevvårdsgruppernas möten dokumenteras skriftligt. I protokollen framgår datum och vem som 

deltagit i mötet. När det gäller enskilda elevärenden görs en anteckning om vem som har inlett 

ärendet, vad frågan gäller, beslut om fortsatta åtgärder och motivering, ansvarsperson och 

uppföljning samt vilka uppgifter om eleven som har lämnats och till vem de lämnats.   

 

Klass-, ämnes- och speciallärare gör i samarbete med vårdnadshavare och elevvårdsgruppen 

pedagogiska bedömningar och utredningar om eleven har svårigheter i sin inlärning eller i 

skolsituationen. Till en pedagogisk utredning bifogas ett utlåtande av skolpsykolog/skolkurator och 

vid behov utlåtande av andra sakkunniga. Elevvårdsgruppen tar ställning till behovet av stöd och 

rekommenderar på basen av den pedagogiska bedömningen/pedagogiska utredningen allmänt stöd, 

intensifierat stöd eller att ett beslut om särskilt stöd eller avslutande av särskilt stöd fattas.  

 

Den svenskspråkiga elevvårdspersonalen i Kyrkslätt består av en skolpsykolog och två skolkuratorer 

som jobbar från och med förskolan till årskurs nio. Den ena skolkuratorn besöker regelbundet har 

hand om byskolorna och den andra har hand om arbetar i Winellska skolan. Skolpsykologen fördelar 

sin tid mellan förskolor, byskolor och Winellska skolan. Det förebyggande arbetet och 

yrkesövergripande samarbetet är tyngdpunktområden som elevvårdspersonalen satsar på. En viktig 

del av skolpsykologens arbete består av att i samarbete med vårdnadshavare och lärare utreda 

inlärningssvårigheter och planera stödåtgärder för elever i behov av stöd i skolgången. 

Skolkuratorerna är sakkunniga i sociala frågor och arbetar för att främja elevernas psykosociala 

välmående i skolan. 

 

Allmänt stöd 

Det allmänna elevvårdsstödet ges som en naturlig del av skolans fostran och handledning av lärare 

och annan personal i det dagliga arbetet i klasser, grupper och individuellt. I lärarens arbete ingår 

samarbete med vårdnadshavare och information om elevens framsteg och utveckling. Om läraren blir 

orolig för en elev skall läraren först diskutera med eleven och därefter informera vårdnadshavarna 

om oron och vad den består av. I samarbete med vårdnadshavarna kan läraren komma överens om 

fortsatta åtgärder. Om oron är mild kan de fortsatta åtgärderna bestå av olika stödåtgärder t.ex. 

stödundervisning, specialundervisning på deltid, konsultation av eller stödsamtal med 

skolpsykologen, skolkuratorn, skolhälsovårdare, gemensamma möten, diskussion i 

elevvårdsgruppen.  

 

Intensifierat stöd 

Om oron för en elev som fått allmänt stöd blir större bör läraren i samråd med elev och 

vårdnadshavare kontakta speciallärare/elevvårdspersonal och komma överens om fortsatta åtgärder 

som för elevvårdens del kan bestå av t.ex. stödsamtal med skolkurator/psykolog, föräldrasamtal, 

psykologutredning av inlärningsförutsättningar, utredning av elevens psykosociala mående, arbete 

med elevgrupper, arbete på klassnivå, lärarkonsultationer, skolgångsbiträdestjänster, skolhälsovård, 



nätverksmöten, samarbete med sakkunniga utanför skolsamfundet. Om eleven eventuellt behöver 

stöd regelbundet görs en pedagogisk bedömning och ärendet tas upp i elevvårdsgruppen. Ifall 

elevvårdsgruppen rekommenderar intensifierat stöd antecknas elevvårdens eventuella stödformer i 

elevens plan för lärande.  

 

Särskilt stöd  

Om oron för en elev som fått allmänt och intensifierat stöd är stor görs en pedagogisk utredning av 

lärare i samråd med elev och vårdnadshavare. Till den pedagogiska utredningen bifogas ett utlåtande 

från skolpsykolog/skolkurator eller annan sakkunnig. Elevvårdsgruppen tar ställning till behovet av 

särskilt stöd. Om beslut om särskilt stöd görs, så antecknas det elevvårdsstöd som eleven får i 

elevens individuella plan för lärande. Elevvårdens stödåtgärder är desamma som i intensifierat stöd.  

 

 

Kontakten mellan hemmet och skolan skall ske kontinuerligt vilket betyder att undervisningen skall 

genomföras i samarbete med hemmen. Varje elev i Kyrkslätt har rätt till undervisning, handledning 

och stöd enligt egen utvecklingsnivå och eget behov. Vårdnadshavarna har huvudansvar för fostran, 

välmående och för att läroplikten fullgörs. Skolan ansvarar för att i interaktion med vårdnadshavarna 

stöda vårdnadshavarna i barnets fostran samt sköta undervisningen enligt barnets förutsättningar.  

 

Föräldrarna och eleverna har rätt till att vara delaktiga i skolsamfundet. Detta sker för 

vårdnadshavarnas del genom informationsbrev mellan hem och skola, kontinuerliga 

utvecklingssamtal, möjligheter att delta och påverka genom föräldraföreningen och skolans 

direktion. När det gäller elevernas delaktighet är det viktigt att alla vuxna på skolan stöder 

verksamhet ur elevperspektiv. Eleverna skall känna att de kan vara med och påverka i skolvardagen. 

Förutom att eleverna i Kyrkslätt har möjlighet att vara delaktiga genom elevråds/elevkårsverksamhet, 

direktion och vänelevs/-klassverksamhet bör lärarna ta i beaktande hur elevernas möjlighet till 

påverkan kan implementeras i skolvardagen.   

 

VÄNELEVSverksamhet! 

 

Kyrkslätt strävar efter att barnen skall erbjudas en sammanhållen lärostig från daghem till andra 

stadiets utbildning. Det arbete som görs vid de olika stadieövergångarna är av stor betydelse för 

elevernas välmående, trivsel och förebyggande av inlärningssvårigheter. För att underlätta elevernas 

övergång  mellan olika stadier (åk F-1, åk 4-5, åk 6-7, åk 9-II stadiet) och förebygga problem i ett 

senare skede har samarbetsformer inom skolornas elevvård utvecklats. Målsättningen med 

klassindelningen är att skapa välfungerande arbetsmiljöer i vilka  eleverna känner sig trygga och kan 

utföra sitt skolarbete på bästa möjliga sätt. Klassindelningarna görs i samarbete med 

avsändarskolornas personal (klasslärare och speciallärare), elevvårdspersonal och Winellska skolans 

rektor och biträdande rektor.  

 

Förskola-skola 

Med vårdnadshavarnas tillstånd ordnas överföringsmöten där den information som är nödvändig för 

att studierna skall kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt ges från förskolans personal till 

mottagande skolas rektor/platsansvariga/blivande lärare/speciallärare och elevvårdspersonal.  

 

Elevvården i förskolan är centrerad runt förskolans specialbarnträdgårdslärare som fungerar i ett nära 

samarbete med förskollärarna och barnens vårdnadshavare. Under förskoleåret erbjuds alla 

vårdnadshavare en möjlighet att låta sitt barn delta i en skolberedskapsbedömning som omfattar ett 

grupptest och vid behov en individuell psykologisk utredning av skolpsykolog. Grupptestet ordnas 

av specialbarnträdgårdslärarna medan skolpsykologen är ansvarig. Skolpsykologen och de 



mottagande skolornas speciallärare informeras om resultaten i grupptestet om vårdnadshavarna 

skriftligen gett sitt tillstånd till det. Vid behov ordnas överföringsmöten för enskilda förskolebarn. 

 

En individuell psykologisk bedömning av skolpsykolog sker i samråd med vårdnadshavare och 

omfattar individuella test, samarbetsmöten med vårdnadshavare, berörda förskollärare, lärare, 

terapeuter, sakkunniga och elevvårdspersonal. Vid dessa möten planeras det stöd som barnet behöver 

i sin kommande skolgång. Om förskolbarn utretts på annat håll ordnas överföringsmöten med 

vårdnadshavarna och berörd skol- och elevvårdspersonal där skolans stödåtgärder planeras. 

Detsamma gäller för barn som har förlängd läroplikt. Stödåtgärder kan bl.a. vara specialundervisning 

på deltid, skolgångsbiträdestjänster eller någon form av stöd från skolkurator, skolpsykolog, 

skolhälsovårdare och/eller terapeuter. 

 

Övergången mellan årskurserna 4-5och årskurserna 6-7 

Elever från byskolor med årskurserna 1-4 flyttar över till Winellska skolan från och med årskurs 5. 

Elever från byskolor med årskurserna 1-6 flyttar över till Winellska skolan från och med årskurs 7. 

Dessutom kommer det elever till årskurs 7 i Winellska skolan från Sjundeå svenska skola.  

Det är viktigt att övergången sker smidigt så att alla elever upplever flytten från en liten byskola till 

en stor enhetsskola så trygg som möjligt. Inom mars-april besöker rektor och kurator dessa skolor 

och informerar om övergången och vilka förändringar det innebär. I slutet av vårterminen ordnas 

besöksdagar i Winellska skolan för de blivande femmorna och de blivande sjuorna. Målsättningen 

med dagen är att bekanta sig med skolan och träffa sina blivande klasskamrater. Väneleverna i 

respektive årskurs deltar aktivt i besöksdagens program.  

 

När det gäller elever som är i behov av särskilt stöd i sin skolgång arrangeras i samarbete med 

vårdnadshavarna överföringsmöten med den tidigare skolans personal och den mottagande skolans 

personal. I fråga om övriga elever överförs den information som är nödvändig för att ordna studierna 

på ett ändamålsenligt sätt. Överföringsmöten ordnas klassvis i början av läsåret för att eleven i ett så 

tidigt skede som möjligt får det stöd han behöver och har rätt till. I de klassvisa överföringsmötena 

deltar elevvårdspersonal och berörda lärare. 

 

Samarbete vid handledning av elev och vid planering av elevens fortsatta studier 

Moa och Maggan: NIVELVAIHE PÅ SVENSKA (TABELL) 

 

Främjandet av trygghet och säkerhet  

Målsättningen är att varje elev skall känna sig trygg i sin skola och uppleva att han blir hörd och 

bemött med respekt såväl av de vuxna i skolan som av skolkamrater. Samtliga vuxna i skolan är 

ansvariga för att elevvården fungerar och att man bemöter elever och vårdnadshavare hänsynsfullt. 

Alla i skolan verkar aktivt för att skolan skall vara en plats som genomsyras av tolerans, jämlikhet 

mellan könen och respekt andra människor. Den enskilda individens integritet värdesätts och 

elevernas möjlighet till delaktighet betonas.  

 

Varje skola har en handlingsplan där såväl det mobbningsförebyggande arbetet som 

handlingsmodeller för ingripandet finns beskrivna. 

 

De svenska skolorna i Kyrkslätt satsar aktivt på mobbningsförebyggande arbete som genomsyrar all 

verksamhet. Genom att använda evidensbaserade program som är implementerade i skolvardagen 

satsar skolorna både på individ- och gruppnivå att motarbeta mobbning och alla former av 

trakasserier.  

 

Varje skola ansvarar för att all personal, vårdnadshavare och elever får information om sin 

verksamhet, sitt arbetssätt, sina stödåtgärder och målsättningen för undervisning och fostran.   



 

 

Tillvägagångssätt vid olika kris- och farosituationer 

 

Varje skola gör upp sin egen krisplan i samarbete med elevvårdsgruppen. Den tillämpas efter behov 

och arbetet utvärderas inom elevvårdsgruppen.  

 

Dessutom uppgör varje skola en säkerhets-/räddningsplan som uppdateras inför varje läsår. 

 

Skoltransporter  

 Eleven ska som en del av den grundläggande utbildningen få färdigheter att tryggt kunna röra sig i 

trafiken. I trafikfostran deltar förutom skolorna och hemmen också bl.a. närpolisen. Det är viktigt att 

lära sig de rätta verksamhetssätten samt inställningar som främjar säkerhet och hälsa. Eleverna får 

klara anvisningar för skolvägen, för hur man reser i buss eller taxi, för hur man väntar på hållplatsen 

och stiger av samt för användningen av säkerhetsbälte. Man kan också dela ut material som berör 

trafiksäkerhet till eleverna. Med hjälp av materialet  vill man väcka elevernas uppmärksamhet på 

säkerheten på skolvägen. 

 

Säkerheten på skolans gårdsområde tryggas genom att tydligt märka ut avgångs- och 

ankomstplatserna för de bilar som skötar skolskjutsarna och genom att placera dem avskilt från 

elevernas rastområde. De fordon som används i skolskjutsarna märks ut med de bestämda 

kännetecken.  

 

För elever som väntar på transport ska möjlighet till handledd sysselsättning ordnas.  

 

Skolans läroplan kan innehålla förhållningsregler för att öka säkerheten på elevernas skolresa. 

 

Olycksfall 

 

På varje skola finns personal med första hjälp-utbildning. Adekvat utrustning för första hjälp bör 

finnas på varje skola och utrustningen bör ses över årligen. Vid verksamhet utanför skolan ansvarar 

den lärare som ordnar verksamheten att behövlig utrustning finns tillgänglig. 

 

Vid olycksfall under lektionstid ansvarar den undervisande läraren och på rasten den kustodierande 

läraren  för att  

- eleven får behövlig vård 

- vårdnadshavare kontaktas 

- skadeanmälan ifylls i skolans kansli 

 

Frånvaro 

Klasslärarna och klassföreståndarna ansvarar för uppföljningen av elevernas skolfrånvaro. 

Vårdnadshavarna är skyldiga att meddela ifall barnet inte kan komma till skolan p.g.a. sjukdom eller 

annan orsak. Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt lägga märke till olovlig frånvaro samt 

fästa särskild uppmärksamhet vid elevers rikliga skolfrånvaro. Klasslärarna och klassföreståndarna 

ingriper vid olovlig och riklig skolfrånvaro, pratar med elev och hemmet, därefter tas ärendet upp i 

elevvårdsgruppen som vidtar ytterligare åtgärder beroende på problemets art. Vid behov kan även 

skolläkare kopplas in.  

 

Förebyggande av rökning och användning av rusmedel 



Lärarna ansvarar för upplysningsarbetet när det gäller användandet av olika tobaksprodukter samt 

rusmedel. Utomstående sakkunniga tas in i skolorna för att beröra temat. Vid innehav och 

användning under skoltid följs skolornas ordningsregler och ev. rusmedelsplaner. Om en elev under 

skoltid använder tobaksprodukter eller rusmedel kontaktas vårdnadshavare omedelbart för vidare 

åtgärder och uppföljning.  Skolhälsovården kan konsulteras. 

 

Stöd för vård av elevens hälsa 

Målet med skolhälsovården är att stöda en så sund uppväxt och utveckling som möjligt för varje 

skolelev för att skapa grunden till ett sunt liv som vuxen. I kommunens skolor verkar en hälsovårdare 

och en ansvarig läkare. Elevernas hälsotillstånd följs upp i periodiska hälsoundersökningar. 

Hälsovårdarnas mål är i enlighet med förordningen som trädde i kraft vid ingången av år 2011 att 

träffa alla elever i skolan/skolorna varje år. En s.k. omfattande hälsoundersökning, i vilken både 

hälsovårdaren och läkaren deltar, utförs i årskurserna 1, 5 och 8. I granskningarna kartläggs elevens 

fysiska, psykiska och sociala välmående. Hälsovårdaren eller läkaren skriver vid behov en remiss till 

nödvändiga specialundersökningar (t.ex. syn- eller laboratorieundersökningar och röntgen samt till 

psykiatriska och psykologiska undersökningar).  Utöver de periodiska undersökningarna omfattar 

skolhälsovården förebyggande av smittsamma sjukdomar, vaccinationer, första hjälpen och 

hälsofostran samt uppföljning av skolans sanitära förhållanden. Det hör också till skolhälsovårdarens 

uppgifter att ge hälsofrämjande information (t.ex. om rusmedel) samt delta i planeringen och 

genomförandet av olika temadagar. - Vårdnadshavarna har möjlighet att närvara vid 

hälsoundersökningarna. Vårdnadshavarnas närvaro vid granskningarna för årskurserna 1 och 5 är 

speciellt önskvärd.  

 

Inom bashälsovården erbjuder talterapeuter och ergoterapeuter konsultation, utredningar och vård 

för elever som behöver stöd i språkutvecklingen, visuomotorik eller motorik. Det behövs ingen 

remiss för att bli klient hos tal- eller ergoterapeut, det räcker med att beställa en tid. Vid 

hälsocentralen fungerar också en krisgrupp som erbjuder stöd för offer och deras anhöriga efter en 

olycka eller vid andra snabba, oväntade och traumatiska händelser.  

 

Bashälsovården i Kyrkslätt kan remittera barn och ungdomar till specialsjukvården där det 

görs neurologiska och neuropsykologiska vidareutredningar. Beroende på problematiken sköts dessa 

vidareutredningar på någon av HUS kliniker eller inom den privata sektorn (t.ex. Folkhälsan). I de 

flesta fall gör skolläkaren remissen på basen av skolpsykologens utlåtande. Specialsjukvårdens 

foniatriker och talterapeuter gör också vid behov utredningar och ger utlåtande till skolorna för att 

skolorna ska kunna ordna och planera stöd i skolgång och undervisning. En utredning över 

emotionella svårigheter och över stödbehovet samt vård sker på Jorvs barnpsykiatriska poliklinik, 

ungdomspsykiatriska poliklinik och vid Jorvs sjukhus barn- och ungdomspsykiatriska avdelningar i 

Esbo. För att bli klient inom den barnpsykiatriska polikliniken bör vårdnadshavare beställa en tid för 

sitt barn till en läkare på hälsocentralen eller till skolläkaren. Läkaren skriver vid behov en remiss på 

basen av ett utlåtande av en medlem i elevvårdsgruppen (skolpsykolog eller skolkurator). Till vård 

inom ungdomspsykiatrin kommer en ungdom genom en remiss av en medlem i elevvårdsgruppen 

(vanligtvis skolpsykolog, skolkurator eller skolhälsovårdare). 

 

Målet med munhälsovården är att tillsammans med barn i skolåldern och deras föräldrar trygga 

barnen en frisk och funktionsduglig mun. I enlighet med förordningen som trätt i kraft fr.o.m. början 

av år 2011 är uppgiften, att ordna munhälsovård som visstidskontroller som omfattar hela 

åldersklassen samt som hälsokontroller som baserar sig på det enskilda behovet. Vid dessa 

undersökningar utreds munnens hälsotillstånd, utveckling och behovet av vård och vid behov görs en 

personlig hälsoplan. Dessa undersökningar kan utföras av en munhygienist eller en tandläkare. 

Tandläkaren kan vid behov hänvisa patienten till en specialisttandläkare för tandregleringar eller till 



annan specialtandvård till huvudstadsregionens specialtandvårdsenhet i Brunakärr. Skoleleverna 

vårdas av team som bekantat sig med vård för barn i denna ålder och de flesta av teamen finns i 

samband med skolan. Munhälsovården deltar i samarbetsprojekt som främjar skolomgivningar som 

främjar hälsa.  

 

Ungdomstjänster 

Skolorna samarbetar i olika frågor med kommunens och tredje sektorns barn- och ungdomsarbetare. 

 

 

Familjerådgivningen betjänar familjer som har barn under 13 år eller som väntar barn. 

Familjerådgivningen erbjuder familjerna rådgivning, stöd och terapeutiskt arbete i frågor som 

anknyter till människorelationer, familjeliv och barnuppfostran. Dessutom erbjuder 

familjerådgivningen konsultationshjälp till anställda som arbetar med barn och familjer. Vid olika 

problemsituationer (t.ex. vid skilsmässor och svårigheter med barnuppfostran) kan familjer också 

söka hjälp av familjerådgivningscentralen vid Kyrkslätts kyrkliga samfällighet.    

 

Huoli Haltuun-projektet erbjuder psykiatriskt stöd till barn och unga. Denna lågtröskelmottagning 

erbjuder Kyrkslätt-ungdomar i åldern 13-25 stöd när det finns en oro gällande den ungas 

levnadsförhållanden, människorelationer eller psykiska välbefinnande eller vid frågor som har med 

rusmedel att göra. En ungdom kan själv kontakta mottagningen eller så kan hon/han bli hänvisad dit 

av någon samarbetspart. På mottagningen finns en psykiatrisk sjukskötare, en psykolog, en 

socialhandledare och en läkare.  

 

A-kliniken erbjuder elever och deras vårdnadshavare hjälp vid rusmedelsproblematik. Om någon 

familjemedlem har rusmedelsproblem så kan den unga eller vårdnadshavaren direkt kontakta A-

kliniken. De anställda vid A-kliniken kan också delta i skolornas rusmedelsförebyggande arbete. 

Esbo ungdomsstation betjänar även ungdomar, bosatta i Kyrkslätt, när det gäller frågor som har 

med rusmedel att göra.   

 

 

Samarbete med barnskyddsmyndigheter 

Samarbetet med vårdnadshavarna är vanligen flexibelt och fungerande och oftast är 

vårdnadshavarnas och skolans oro för barn och ungdomar gemensam. Om oron är gemensam kan 

skolans personal och vårdnadshavare i samarbete/eller med vårdnadshavarens lov göra en skriftlig 

begäran om en utredning över barnskyddsbehovet (Barnskyddslagen §25a) 

 

Oftast är samarbetet med vårdnadshavarna smidigt och bekymret över barnets situation gemensam 

med skolans personal. Ifall bekymret är gemensamt kan enligt § 25a i barnskyddslagen 

en anställd på skolan tillsammans med vårdnadshavarna / med tillstånd av 

vårdnadshavarna göra en skriftlig begäran om bedömande av behovet av barnskydd 

förutsatt att begäran görs utan dröjsmål och att i samband med begäran meddelar den 

anmälningsskyldiga personen de orsaker som lett till att begäran gjorts. 

  Då inleds arbetet med barnskyddet i samförstånd och på ett naturligare 

sätt än genom en vanlig barnskyddsanmälan.  

 

Om föräldern inte ger tillstånd till behandlande av ärendena ska det ändå övervägas om det är skäl att 

trots allt behandla barnets ärende. Om barnet utgör ett stort bekymmer och föräldern vägrar 

samarbeta ska en barnskyddsanmälan göras. Anmälan ska göras av den vuxna som först blir 

bekymrad av barnet. I elevvårdsgruppens namn kan en gruppmedlem göra anmälan.   

 



I enlighet med barnskyddslagens anmälningsskyldighet ( 25 § 1 mom.) ska en anmälningsskyldig 

person genast meddela, om denne i sin uppgift fått vetskap om ett barn vars behov av vård och 

omsorg, omständigheter som äventyrar utvecklingen eller eget uppförande förutsätter utredande av 

barnskyddsåtgärder, utan att sekretessbestämmelsen förbjuder. Anmälningsskyldiga är social- och 

hälsovården, undervisningsväsendet, ungdomsväsendet, polisväsendet, Brottspåföljdsmyndigheten, 

brand- och räddningsväsendet, en producent av socialservice eller hälso- och sjukvårdstjänster, en 

undervisnings- eller utbildningsanordnare, en församling eller något annat religiöst samfund, en 

förläggning eller flyktingssluss, en enhet som bedriver nödcentralsverksamhet eller morgon- eller 

eftermiddagsverksamhet för skolelever eller personer som innehar förtroendeuppdrag eller 

motsvarande uppgifter i uppdragsförhållande eller personer som arbetar som enskilda näringsidkare 

samt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård. De främsta anmälningsgrunderna till 

barnskyddet är behovet av barnets vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets 

utveckling och barnets egna uppförande.  

 

Exempelvis kan något av följande vara som grund för en barnskyddsanmälan  

 

- utsättning av barnet  

- barnets självdestruktiva utveckling  

- konflikter mellan barnet och föräldern/föräldrarna  

- misshandel av barn eller misstanke av misshandel  

- barnets psykiska hälsa  

- barnets användning av rusmedel eller misstanke av användning  

- barnets otrygghet  

- barnets våldsamma uppförande eller erfarenhet av våld  

- krissituation i familjen  

- våld i familjen eller hot av det  

- brister i grundvård av barnet  

- kriminalitet  

- förälderns ork  

- förälderns användning av rusmedel  

 

Syftet med barnskyddet är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en balanserad och 

mångsidig utveckling samt tillräckligt skydd.  Barn- och familjespecifikt barnskydd är 

- utredande av behovet av barnskydd och en klientplan 

- stödåtgärder inom den öppna vården 

- brådskande placering och omhändertagande av barnet samt vård utom hemmet och eftervård i 

anslutning till dem. 

 

Barnskyddet inom vård- och omsorgsväsendet har indelats i fyra enheter; enheten för inledande 

utvärdering, öppenvårdsenheten, enheten för familjearbete och enheten för eftervård. 

 

Efter att en barnskyddsanmälan gjort eller för bedömande av en begäran om behovet av barnskydd 

behandlas ärendet i enheten för inledande utvärdering.  Enheten för inledande utvärdering gör 

utredningar gällande behovet av barnskydd i samarbete med skolan, eleven och föräldrarna. Genom 

diskussion eller utförande korta familjeinterventioner strävar barnskyddet att stöda barnet i 

skolgången och föräldrarna i uppfostringen. 

 

Ifall man anser att familjen har nytta av ett längre stöd övergår eleven med familj till 

öppenvårdsenheten. Syftet med öppenvården är att främja och stöda barnets positiva utveckling samt 

att stöda och förstärka föräldrarnas förmåga och möjligheter att uppfostra. Stödåtgärderna inom den 

öppna vården genomförs i mån av möjlighet i samarbete med eleven, föräldrarna, skolan och andra 



samarbetsaktörer. Stödåtgärderna kan bl.a. annat vara familjearbete. Familjearbete är en planenlig 

och målinriktad stödform. Familjehandledaren kan göra tätt samarbete med skolan. Andra stödformer 

inom öppenvården är stödperson / stödfamiljverksamhet, ekonomiskt stöd, stöd för utredande av 

barnets och familjens problemsituationen, stödande av semester- och rekreationsverksamheten, 

referensgrupper, ordnande av dagvårdsplats, vård- och terapitjänster som stöder barnets 

rehabilitering, hemservicens familjearbete, placering av öppenvården i familje- eller anstaltsvård 

eller endast riktat mot barnet samt övriga tjänster och stödformer riktade mot barnet och familjen. 

 

Ifall öppenvårdens stödåtgärder är otillräckliga och elevens utveckling äventyras omhändertas barnet 

av vård- och omsorgsnämnden och placeras. Socialarbetarna och socialledarna inom enheten för 

eftervård och vård utom hemmet gör samarbete med skolan, eleven, föräldrarna och övriga 

samarbetsaktörer. 

 

Disciplinära åtgärder 

Alla disciplinära åtgärder bygger på gällande lagstiftning och de definieras vidare i skolans 

ordningsregler, som uppgörs i samarbete med elever, vårdnadshavare och personal. 

 

Om en elev får ett disciplinärt straff eller förvägras undervisning, kontaktas vårdnadshavaren 

omedelbart. Eleven bör, i dessa situationer, erbjudas lämpligt lämpligt elevvårdsstöd, t.ex. samtal 

med läraren som uttdelat straffet. 

 

 

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och förordningar.  

 

 

 

 

 
 
Kapitel 6  Undervisning för olika språk- och kulturgrupper 
 
 

KYRKSLÄTT 

Den kommunala läroplanen berör i det här skedet inte samer, romer, elever med teckenspråk som 

modersmål eller elever med invandrarbakgrund. Beredskap finns dock att uppdatera läroplanen i fall 

att behov finns. 

 

 
Kapitel 7  Undervisningens mål och centrala innehåll 

 
7. 1 Integrering och temaområden 

 
Undervisningen kan vara ämnesindelad eller integrerad. Målet med den integrerade undervisningen är att lära 
ut förmågan att betrakta företeelser ur olika vetenskapsgrenars synvinkel genom att bygga upp helheter och 
betona de allmänna målen för fostran och utbildning.  
 
Temaområdena är sådana centrala områden inom skolans fostran och undervisning, vars mål och innehåll 
skall ingå i många läroämnen. De kan beskrivas som teman som integrerar fostran och undervisning. Genom 
dem svarar skolan på de utmaningar som möter eleven i dagens samhälle.  
 
Temaområdena beskrivs allmänt i denna punkt, men de har även lyfts in i de olika läroämnena och beskrivs 
enligt de perspektiv som karakteriserar läroämnet och på ett sätt som elevens utvecklingsskede förutsätter. 



Då läroplanen utarbetas skall temaområdena tas med i beskrivningen av de gemensamma och valfria 
läroämnena och i gemensamma evenemang. Dessutom skall de synas i skolans verksamhetskultur.  

 
 
1. Att växa som människa 
 

Syftet med temaområdet Att växa som människa, som genomsyrar hela undervisningen, är att stödja elevens 
hela utveckling och livskompetens. Målet är att skapa en uppväxtmiljö som å ena sidan skall stödja 
utvecklingen av individualiteten och en sund självkänsla och å andra sidan elevens utveckling som 
samhällsmedlem med jämlikhet och fördragsamhet som utgångspunkt.  
 
MÅL  
Eleven skall  

 lära sig att förstå sin fysiska, psykiska och sociala tillväxt och sin unika individualitet  

 lära sig att bedöma det etiska i sitt handlande och att känna igen vad som är rätt och fel  

 lära sig att förstå vad estetiska upplevelser betyder för livskvaliteten  

 lära sig att se sin egen inlärningsstil och utveckla sig själv som lärande individ  

 lära sig att verka som medlem i en grupp och i en gemenskap.  
 
CENTRALT INNEHÅLL  

 faktorer som inverkar på den fysiska, psykiska och sociala tillväxten, att identifiera och hantera 
känslor, faktorer som inverkar på vitaliteten och kreativiteten  

 rättvisa, jämlikhet  

 estetiska iakttagelser och tolkning av estetiska fenomen  

 inlärningsfärdigheter och långsiktig, målinriktad självutveckling  

 att ta hänsyn till andra, rättigheter, skyldigheter och ansvar som gruppmedlem, olika  
samarbetsformer  

 

 

 

KYRKSLÄTT 

Temaområdet Att växa som människa utgör grunden för och integreras i samtliga temaområden.  

 
 
2. Kulturell identitet och internationalism  
 

Syftet med temaområdet Kulturell identitet och internationalism är att hjälpa eleven att förstå den finländska 
och den europeiska kulturidentitetens karaktär, att finna sin egen kulturidentitet och att utveckla sin förmåga 
till växelverkan mellan olika kulturer och till internationalism.  
 
MÅL  
Eleven skall  

 lära sig känna och uppskatta det egna andliga och materiella kulturarvet och lära sig betrakta den 
finlandssvenska och finska kulturidentiteten som en del av en specifikt  finsk, nordisk och europeisk 
kultur  

 lära sig förstå rötterna och mångsidigheten i den egna kulturen och lära sig att se sin  egen 
generation som den som för kulturarvet vidare och utvecklar tidigare generationers  levnadssätt  

 bekanta sig med andra kulturer och livsåskådningar och få beredskap att fungera i ett mångkulturellt 
samhälle och i internationellt samarbete  

 lära sig att förstå faktorer som bidrar till kulturidentiteten och deras betydelse för  individen och 
samhället.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  

 den egna kulturen, hembygdens kultur, det finländska, det nordiska och det europeiska  

 andra kulturer och kulturell mångfald  

 mänskliga rättigheter och förutsättningar för förtroende mellan människogrupper, för inbördes 
uppskattning och för ett framgångsrikt samarbete  

 internationalism inom olika livsområden och förmåga till internationell växelverkan  

 betydelsen av seder och bruk  



 

KYRKSLÄTT 

Hembygd 

 Närhistoria och dess betydelse 

 Kultur och religion 

 Miljö- och kulturgeografi 

Finlandssvenskhet 

 Språket 

 Traditioner 

 Kulturhistoria 

 Seder och bruk 

Finland i världen 

 Språk 

 Mångkulturell identitet 

 Norden, Europa och världen 

 Tolerans och jämställdhet 

 Globalt samarbete 

 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

De för oss finlandssvenskar så viktiga traditionerna kring t.ex. Topeliusdagen, 

Runebergsdagen, Svenska dagen och Lucia uppmärksammas i skolan antingen som en händelse 

för hela skolan eller inom den vanliga klassundervisningen. 

 

Den finska kulturen och dagar som är viktiga inom denna utgör en naturlig del av 

finskundervisningen. 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Svenska dagen, Lucia-traditionen, Topeliusdagen och Runebergsdagen uppmärksammas varje år 

i skolan genom gemensamma händelser för hela skolan. 

Den finska kulturen och dagar som är viktiga inom denna utgör en naturlig del av 

undervisningen i finska språket. 
 

Karuby skola 

De för oss finlandssvenskar så viktiga traditionerna kring t.ex. Topeliusdagen, 

Runebergsdagen,  svenska dagen och Lucia uppmärksammas i skolan antingen som en händelse 

för hela skolan eller inom den vanliga klassundervisningen. 

 

Den finska kulturen och dagar som är viktiga inom denna utgör en naturlig del av 

finskundervisningen. 
 
3. Kommunikation och mediekunskap 



 

Syftet med temaområdet Kommunikation och mediekunskap är att utveckla uttrycksförmågan och 
interaktionsfärdigheterna, främja förståelsen för mediernas ställning och betydelse och att utveckla förmågan 
att använda media. De kommunikativa färdigheter som betonas är delaktighet, växelverkan och gemenskap. 
Eleven skall öva sig i mediekunskap både som användare och producent.  
 
MÅL  
Eleven skall  

 lära sig att uttrycka sig mångsidigt och ansvarsfullt och att tolka andras sätt att  kommunicera  

 lära sig att utveckla sin förmåga att hantera information och att jämföra, välja och utnyttja den 
information som han eller hon har sökt fram  

 lära sig att förhålla sig kritiskt till innehållet i den information som förmedlas av medierna och att 
begrunda hithörande etiska och estetiska värden i kommunikationen  

 lära sig att skapa och förmedla information och att utnyttja media ändamålsenligt  

 lära sig att använda olika slag av medier och medieteknik både i informationssökning, 
informationsförmedling och i olika interaktionssituationer.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  

 att uttrycka egna känslor och tankar, olika uttryckssätt och deras användning i olika situationer  

 analys och tolkning av innehållet i och avsikten med informationen, en föränderlig 
kommunikationsmiljö och mediemångfald  

 mediernas roll och inflytande i samhället, världens förhållande till verkligheten såsom  den beskrivs i 
medierna  

 samarbetet med media  

 källkritik, dataskydd och yttrandefrihet  

 medietekniska redskap och allsidig användning av dem och webbetik 

KYRKSLÄTT 

Människor emellan 

 

 Lyssna på andras åsikter 

 Framföra åsikter och argumentera 

 Debattera 

 Sätt att tilltala 

o Andra elever 

o Vuxna 

Det tryckta ordet 

 

 Lokala medier 

o Besök på redaktion 

o Kritiskt granska det som står i tidningen 

o Hur uppstår en nyhet? 

 Källkritik 

Kommunikation med hjälp av teknik 

 

 Telefonvett 

o Nödsamtal 

 IT vett 

 Mötesvett 

 Internet 

 Filmanalys 



 

Skolornas läroplaner 

 

Skolornas IT-strategier (bilaga 7). 
 
4. Deltagande, demokrati och entreprenörskap 
 
Syftet med temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap är att hjälpa eleven att se samhället ur 
olika aktörers synvinkel, att utveckla de färdigheter som eleven behöver för att delta i samhällsverksamhet och 
att skapa en grund för entreprenörmässiga handlingssätt. Skolans lärmiljö och verksamhetsformer skall stödja 
elevens utveckling till en självständig, företagsam, målmedveten, samarbetskunnig och aktiv medborgare och 
stödja eleven i att bilda sig en realistisk bild av sina möjligheter att påverka.  
 
MÅL  
Eleven skall  

 lära sig att förstå skolgemenskapens, den offentliga sektorns, näringslivets och olika organisationers 
betydelse, verksamhetsformer och behov och att se detta ur ett samhällsnyttigt perspektiv  

 lära sig att bilda sig en egen uppfattning i olika frågor genom att utnyttja olika slags  expertis  

 lära sig att delta i samhällsverksamhet på ett ändamålsenligt sätt och att ta ansvar för skötseln av 
gemensamma angelägenheter i sin skola och i närsamhället  

 lära sig att möta och hantera förändringar, osäkerhet och konflikter och att verka på ett  företagsamt 
och initiativrikt sätt  

 lära sig att handla innovativt och på lång sikt för att nå ett mål och att bedöma den egna 
verksamheten och dess påverkan  

 lära sig om arbetsliv och företagsverksamhet och inse deras betydelse för individen och samhället.  
 
 
CENTRALT INNEHÅLL  

 grundläggande kunskaper om skolsamfundets, den offentliga sektorns, näringslivets och olika 
organisationers verksamhet och arbetsfördelning  

 demokratins betydelse i gemenskapen och samhället • olika sätt att delta och påverka i 
medborgarsamhället • olika sätt att bilda nätverk för att främja den egna och den gemensamma 
välfärden • olika sätt att delta och påverka i den egna skolan och livsmiljön och bedöma  verkningarna 
av sitt eget handlande  

 företagsamhet och dess betydelse för samhället, baskunskaper om företagsamhet som  yrke och att 
stifta bekantskap med företagsverksamhet  

 

KYRKSLÄTT 

Åk 1-9 

 

Inom skolan 

 skolans trivsel- och ordningsregler 

 skoldemokrati 

o idélåda 

o debatter 

o ansvar 

o val 

 vänelevsverksamhet 

 elevkårsverksamhet 

o kioskverksamhet 

o planering och genomförande av utfärder, lägerskolor 

Samarbete med närsamhället 

 praktisk arbetslivsorientering 



 exkursioner och studiebesök 

 utomstående gäster 

 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

Skolans verksamhet skall inspirera eleverna till företagsamhet. Praktiskt kan detta ses i 

elevernas delaktighet i insamlingen av medel för lägerskolan och övriga utfärder. 

 

De elever som valts att representera sina klasskamrater i elevkårsgruppen har möjlighet att 

föra fram elevernas åsikter om vad som kunde förbättra trivseln i skolan. 
 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Skolans verksamhet skall inspirera eleverna till företagsamhet. Detta sker i form av 

insamlingar av medel till lägerskolor och utfärder. By- eller skolcaféverksamheten bidrar även 

till att utveckla entreprenörskap hos eleverna. 
 
5. Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling 
 

Syftet med temaområdet Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling är att öka elevens förutsättningar 

och motivation att verka för miljöns och människans välfärd. Målet för den grundläggande utbildningen är att 

fostra miljömedvetna medborgare som vill engagera sig i arbetet för en hållbar livsstil. Skolan skall lära eleven 

framtidstänkande och hur de kan bygga framtiden på ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbara 

lösningar.  

MÅL  
Eleven skall  

 lära sig att förstå nödvändigheten av miljövård, förutsättningarna för människans välfärd och 
förhållandet dem emellan  

 lära sig att varsebli förändringar i miljön och i människors välbefinnande, att utreda  orsaker och 
förutse följder och att verka till förmån för livsmiljön och för att öka välfärden  

 lära sig att bedöma sin egen konsumtion, vilken inverkan det egna handlingssättet har och att tillägna 
sig sådana handlingssätt som en hållbar utveckling förutsätter  

 lära sig att främja välfärden i sitt samhälle och att förstå hoten mot och möjligheterna  till välfärd på 
global nivå  

 lära sig att förstå att individen genom sina val formar såväl sin egen som vår gemensamma framtid, 
att verka på ett uppbyggande sätt för en hållbar utveckling.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  

 en ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar utveckling i den egna skolan och livsmiljön  

 individens och samhällets ansvar för tillståndet i livsmiljön och för människornas välfärd  

 miljövärden och en hållbar livsstil  

 ekologisk effektivitet i produktion och samhälle och i dagliga handlingssätt, en produkts livscykel  

 kontroll över sin egen ekonomi och sitt eget konsumtionsbeteende, möjligheter att  påverka som 
konsument  

 en önskvärd framtid, val och verksamhet som en sådan förutsätter  
 

KYRKSLÄTT 

Miljöfostran 

o Återvinning 

 reparera 

 återanvända 

 sortera 



 

o Ansvar för närmiljön 

 Håll rent – skräpa inte och plocka upp efter dig och efter andra 

 klassrummet 

 skolan och skolgården 

 byn och kommunen 

 bussar och tåg 

 Allemansrätten 

 Använd allmänna kommunikationsmedel 

 

o Ekonomisk hållbar utveckling 

 Ansvarsfull konsumtion 

 

o Social och kulturell hållbar utveckling  

 ansvar för medmänniskan och dina relationer (lokalt – globalt) 

 gynna välbefinnandet 

 självkännedom 

 
 

 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

I skolan arrangeras varje höst och vår en städdag vars syfte är att eleverna själva skall lära 

sig att ta ansvar för sin näromgivning. 
 

 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

I skolan arrangeras varje vår en städdag vars syfte är att eleverna själva skall lära sig att ta 

ansvar för sin näromgivning. 

 
6. Trygghet och trafikkunskap  
 

Syftet med temaområdet Trygghet och trafikkunskap är att lära eleven att inse trygghetens fysiska, psykiska 
och sociala dimensioner samt att handleda eleven till ett ansvarsfullt beteende. Den grundläggande 
utbildningen skall ge eleven färdigheter som hör samman med åldern för att verka trygghetsfrämjande i olika 
arbetsmiljöer och situationer.  
 
MÅL  
Eleven skall  

 lära sig att känna igen säkerhets- och hälsorisker, att förutse och undvika farliga  situationer och att 
handla på ett sätt som främjar hälsa och trygghet  

 lära sig att främja icke-våld och handla konstruktivt i mobbningssituationer  

 lära sig att handla ändamålsenligt i olycksfalls- och krissituationer  

 lära sig att bete sig ansvarsfullt och tryggt i trafi ken  

 lära sig att påverka säkerheten i trafikmiljön och i sin arbetsmiljö  

 lära sig om samhällets olika välfärdstjänster.  
 
CENTRALT INNEHÅLL  

 att skydda sig mot olyckor, alkohol och droger och kriminalitet i den egna livsmiljön  

 arbetssäkerhet och miljöskydd  

 handlingsmodeller som främjar hälsa, trygghet, icke-våld och fred  

 våldets dimensioner i närmiljön och samhället  

 centrala trafikregler och olika slags trafikmiljöer  



 trafikbeteende som tar hänsyn till andra, säkerhet och säkerhetsanordningar i   trafikmiljön  

 att kartlägga farliga ställen i närmiljön och att förbättra säkerheten  

 trygghetsfrämjande tjänster  

 att främja trygghet genom samarbete mellan hem och skola  
 

KYRKSLÄTT 

o Introduktion till skolsamfundet   

o åk 1, 5, 7 

o Trafiksituationen i närmiljön   

glesbygd, centrum, tåg 

o Trygghet i skolmiljön/närmiljön  

vänelevsarbete,antimobbning, tolerans 

o Säkerhet i skolmiljön/närmiljön  

krisplan, utrymning 

o Hälsofrämjande fostran  

rusmedel, konflikthantering, tillväxt 

o Samarbete med hemmen  

skolans verksamhetskultur 

 

Hälsofrämjande fostran  rusmedel, konflikthantering, tillväxt 

 

åk 1-4  åk 5-6  åk 7-9 

hygien  rusmedel  fysisk trygghet 

tandvård  hygien  sexsnack 

handtvätt  sexsnack  rusmedel  

    trygghet i yrkesval 

 

 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola, Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Eleverna i årskurserna 4-6 deltar i den årliga Trafikjokertävlingen som anordnas av polisen i 

samarbete med en lokal bank. 
 

Karuby skola 

Eleverna i årskurs 4 deltar i den årliga Trafikjokertävlingen. 
 
7. Människan och teknologin 
 
Syftet med temaområdet Människan och teknologin är att hjälpa eleven att förstå människans förhållande till 
teknologin och att se teknologins betydelse i vårt vardagsliv. Den grundläggande utbildningen skall ge 
baskunskaper om teknologin, dess utveckling och inflytande, ge handledning i förnuftiga val och väcka frågor 
om etik, moral och jämlikhet i anknytning till teknologin. I undervisningen skall man utveckla förmågan att 
förstå principerna för olika redskap, apparater och maskiner och lära eleverna hur de används.  
 
MÅL  
Eleven skall  

 lära sig att förstå teknologin, dess utveckling och inflytande på olika livsområden och sektorer i 
samhället och miljön  

 lära sig att använda teknologi på ett ansvarsfullt sätt  

 lära sig att använda informationsteknisk apparatur och IT-program och att använda datanät för olika 
ändamål  

 lära sig att ta ställning till teknologiska val och bedöma framtida följder av aktuella   teknologiska val.  
 
CENTRALT INNEHÅLL  



 teknologin i vardagslivet, i samhället och i det lokala produktionslivet  

 den teknologiska utvecklingen och faktorer som påverkar denna utveckling i olika  kulturer, på olika 
livsområden och under olika tider  

 att utveckla, bedöma och ställa upp modeller för teknologiska idéer och olika produkters livscykel  

 användning av informationsteknik och datanät  

 frågor om etik, moral, välfärd och jämlikhet  

 framtidens samhälle och teknologin 

 
KYRKSLÄTT 

 

o IKT-läroplanen i de olika årskurserna enligt den nuvarande läroplanen 

 

o Teknologi i samhället 

åk 1-2 Historiskt perspektiv  

o hantverk 

åk 3-4 Maskiner  

åk 5-6 Globalisering, kommunikationer 

åk 7-9 Teknologins utveckling och betydelse 

      

o Vett och etikett med datorn och andra apparater.  

 

 Informationssäkerhetsdagen  

 ett medel för informationen Hem- Skola  

   

 

 

 

PLANERING, FÖRVERKLIGANDE OCH UPPFÖLJNING 

 

 

 Inför varje läsår väljs 1-2 temaområden som behandlas i samtliga skolor t.ex. 

 

 Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling 

 Trygghet och trafikkunskap 

 

 Skolvis uppföljning och utvärdering sker i samband med lärarnas planeringsdag 

 

 Uppföljning, utvärdering och planering för kommande läsår görs i arbetsgruppen (med 

representant från varje skola). Gruppen träffas i slutet av läsåret under en ½ dag.  

 

 
 
 
7.2 Studier i olika modersmål och det andra inhemska språket 
  
För läroämnet modersmål och litteratur har i dessa grunder fastställts elva lärokurser som är finska, svenska, 
samiska, romani och teckenspråk som modersmål, modersmål för elever med annat modersmål, finska och 
svenska som andraspråk, finska för samisktalande barn samt svenska och finska för teckenspråkiga barn. I 
lärokurserna har i svenska och finska som andra inhemska språk fastställts A- och B-lärokurser och 
modersmålsinriktade lärokurser avsedda för tvåspråkiga elever. Som bilaga till läroplansgrunderna finns 
dessutom Utbildningsstyrelsens rekommendation om grunderna för undervisningen i modersmål för 
invandrare.  
I läroämnet modersmål och litteratur och i det andra inhemska språket studerar eleven de lärokurser som 
nämns i tabellen nedan enligt vad utbildningsanordnaren erbjuder och enligt vårdnadshavarens val. Med 
elevens modersmål avses i tabellen skolans undervisningsspråk (svenska, finska eller samiska) eller något 
annat språk som vårdnadshavaren anger.  



 
 
Elevens modersmål Lärokurs i modersmål 

och litteratur 

Det andra inhemska språket 

 gemensamt särfinansierat gemensamt valfritt 

svenska svenska 

som modersmål 

 

--- finska --- 

finska finska    

som modersmål 

 svenska  

samiska samiska som 

modersmål och finska 

för samisktalande 

  svenska 

romani svenska eller finska    

som modersmål 

romani finska eller 

svenska 

 

teckenspråk teckenspråk som 

modersmål och  

svenska eller finska  för 

teckenspråkiga    eller finska för teckenspråkiga 

  finska eller 

svenska 

annat modersmål modersmål för elever      

med annat modersmål               

och svenska eller 

finska som andraspråk 

  finska eller 

svenska 

annat modersmål Svenska eller finska 

som andraspråk eller 

svenska eller finska 

som modersmål 

Modersmål för 

elever med 

invandrarbakgrund 

finska eller 

svenska 

 

 

                                      
7.3 Modersmål och litteratur 
 
Svenska som modersmål  
 

Utbildningen i ämnet modersmål och litteratur syftar till att väcka elevernas intresse för språk, litteratur och 

interaktion. Modersmålsämnets uppgift är vidare att stärka den personliga och kulturella identiteten samt 

utveckla tänkandet, kreativiteten, förmågan till etiskt ställningstagande och förmågan att kommunicera med 

andra. Modersmålet är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap som börjar i 

hemmet, daghemmet och förskolan.  

 

Modersmål och litteratur är som läroämne ett livskunskapsämne och ett centralt färdighets-, kunskaps- och 

kulturämne. Ämnet får sitt innehåll närmast från språk-, litteratur- och kommunikationsvetenskaperna och från 

kulturforskningen. Genom läsning och skrivande och muntlig kommunikation tillägnar sig eleverna nya 

begrepp och lär sig att se sammanhang, tänka logiskt, reflektera över och ta ställning till företeelser i 

omvärlden. Genom litteraturen och bildmedier får eleverna kunskap och möter olika kulturer. Litteraturen 

stödjer även personlighetsutvecklingen. Inom undervisningen i modersmål och litteratur och även vid 

samarbete med andra ämnen strävar man efter en integration av flera olika färdigheter i ett funktionellt 

sammanhang. Läroämnet baserar sig på ett vidgat textbegrepp som innebär att texterna kan vara fiktiva eller 

faktabaserade, handskrivna, tryckta, grafiska eller elektroniska. I detta vidgade textbegrepp ingår alltså 

förutom skrivna och talade texter även medietexter, ljud, bilder och kroppsspråk och kombinationer av dessa.  

 

Att i tal och skrift kunna använda sitt modersmål, skolspråket, är en förutsättning för studier och för att man 

aktivt skall kunna delta och påverka i samhällslivet. Därför är det viktigt att skolan skapar goda möjligheter för 

språkutveckling, både inom ämnet modersmål och litteratur och inom andra ämnen i den grundläggande 

utbildningen. I flertalet finlandssvenska skolor har eleverna varierande språkbakgrund, och färdigheterna i 

skolspråket, svenskan, kan vara mycket varierande inom samma årskurs. Det är väsentligt att all undervisning 

i skolan, inte minst inom ämnet modersmål och litteratur, beaktar denna språkliga variation i syfte att stödja 



och stärka alla elevers språkliga identitet och färdighet att använda skolspråket.  
 

KYRKSLÄTT 

I Kyrkslätts kommuns utbildningspolitiska program lyfts barnets kunskaper i modersmålet fram. 

Målsättningen är att eleven skall ha gedigna kunskaper i modersmålet. I modersmåls- och 

litteraturundervisningen i Kyrkslätt betonas elevens helhetsutveckling. Utgångspunkten är elevens 

egen språkbehärskning. Modersmålets utveckling hos eleven sker integrerat med de olika ämnena. I 

modersmålsundervisningen betonas en kontinuitet vilket innebär att det nya stoffet som presenteras 

för de olika årskurserna bygger på och utvecklar elevernas tidigare kunskaper och färdigheter. 
 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

En av grundpelarna för skolans verksamhet är det svenska språket.  

Modersmålsundervisningens tre delområden att läsa, att skriva samt muntlig framställning 

eller kommunikation utgör i tur och ordning ett tyngdpunktsområde som fastställs i skolans 

årsplan. De år som den muntliga framställningen står som tyngdpunktsområde ges eleverna 

möjlighet att delta i en större teater- eller musikalproduktion. Inom ramen för skrivningen 

som tyngdpunktsområde är målsättningen att eleverna skall få skriva för en så bred läsarskara 

som möjligt (Bobäckbladet, bidrag till lokalpressen). Författarbesök samt olika aktiviteter 

kring läsning står på programmet det år som läsningen är tyngdpunktsområde. 
 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

En av grundpelarna för skolans verksamhet är det svenska språket.  

Modersmålsundervisningens tre delområden att läsa, att skriva samt kommunikation. Varje 

läsår uppmärksammas läsningen med olika läsprojekt. Delområdet skriva upprätthålls genom att 

eleverna regelbundet skriver egna berättelser, referat och faktauppsatser som publiceras för 

de övriga eleverna i form av egentillverkade små böcker. Kommunikation och främst muntlig 

framställning har en viktig del i de teaterpjäser som varje år uppförs inför publik. 

 

Karuby skola 

Skolan ordnar läsmånad i april. 

 

 

 
ÅRSKURSERNA  1- 2 

 
I årskurserna 1–2 skall skolan ge utrymme för elevens individuella språkutvecklingsprocess. Eleverna befinner 
sig då oftast på mycket olika nivåer: en del börjar bekanta sig med bokstäverna medan andra redan läser 
böcker på egen hand. Huvudsyftet med undervisningen i modersmål och litteratur är att ge eleverna möjlighet 
att dagligen läsa, skriva och tala i funktionella och kommunikativa sammanhang som ger nya kunskaper och 
erfarenheter. Dessutom stödjer man på detta sätt elevens hela språkutveckling. De språkliga färdigheterna 
utvecklas inte isolerade utan integrerade i ett helhetsperspektiv.  
 
MÅL  
Kommunikation  
Eleven skall  

 vilja, våga och kunna uttrycka sig i olika kommunikationssituationer i skolan  

 kunna lyssna koncentrerat  

 bli van att delta i samtal genom att fråga, svara och berätta och ge uttryck för sina kunskaper, 
erfarenheter och åsikter.  

 



Läsa och skriva  
Eleven skall  

 upptäcka idén med att läsa och skriva  

 lära sig den grundläggande tekniken för att läsa och skriva, lära sig språkliga  grundbegrepp såsom 
språkljud, enskilda bokstäver och alfabetet, stavelser och ord, få ett grepp om helheterna sats, 
mening och text samt få insikt i vikten av att öva och repetera vid läs- och skrivinlärningen  

 lära sig att reflektera över sin egen läsning och skrivning och över textens innehåll  

 lära sig att så småningom upptäcka svenskans skriftspråkskod och börja följa skriftspråkets 
normsystem när han eller hon skriver egna texter  

 få möjlighet att bland annat genom informationsteknik utveckla sina medie- och   
kommunikationsfärdigheter.  

 
Språk, litteratur och kultur  
Eleven skall  

 lära sig att förstå språket som fenomen genom att lyssna till och diskutera texter, läsa  och skriva och 
lära sig förstå att innehåll och uttryck hör ihop  

 lära sig det skrivna språket, få stimulans för sin fantasi och impulser för sitt eget skrivande och 
tänkande  

 få handledning i att hitta intressant läsning och att läsa sådana böcker som är lämpliga  för elevens 
egen läsfärdighetsnivå.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  
Kommunikation  

 att uttrycka sig muntligt och skriftligt i olika kommunikationssituationer i skolan, att delta i par-, grupp- 
och klassdiskussioner  

 att genom improvisation, berättande, lek och drama bearbeta det hörda, sedda,  upplevda och lästa  

 att lyssna noggrant och koncentrerat, och att dra slutsatser av det hörda  

 att läsa dikter och ramsor, också utantill  

 att integrera den verbala och nonverbala uttrycksförmågan med estetiska uttrycksformer  
 
Läsa och skriva  

 att på ett mångsidigt sätt och med texter som både ger kunskap och fantasiupplevelser  utveckla läs- 
och skrivfärdighet  

 att skriva textade bokstäver och småningom skrivstilsbokstäver (de förnyade typbokstäverna, siffrorna 
och matematiska symbolerna, se bilaga)  

 att forma bokstäver och bokstavskombinationer samtidigt som eleverna vänjer sig vid  rätt penngrepp 
och en god skrivställning  

 att hitta rytmen i skrivandet och att skriva texter både för hand och på dator  

 att öva sig i att använda datormusen och i hur man skriver och ritar med hjälp av en  dator, och 
därmed stärker ögats och handens koordinationsförmåga  

 att skriva texter som baserar sig på erfarenheter, åsikter och iakttagelser samt på fantasin.  

 att använda stor begynnelsebokstav, interpunktion, mellanrum mellan orden och   radbrytning  

 att upptäcka analogin mellan ljud och bokstav  

 att bekanta sig med skriftspråket och det talade standardspråket  

 att känna igen korta välbekanta ord och så småningom övergå till att känna igen också  längre, 
mindre bekanta ord och efterhand övergå från högläsning till tyst läsning  

 att laborera utgående från hela texter, meningar, ord, morfem och fonem och på så sätt  utveckla den 
språkliga medvetenheten  

 

 att använda centrala lässtrategier såsom att kunna förutse textens typ och innehåll utgående från 
rubriken och bilderna och att sakta in vid naturliga ställen för att  underlätta förståelsen av texten  

 att se det väsentliga i en text och anknyta texten till egna upplevelser och kunskaper om  språket  

 att vänja sig vid att ord, meningar eller textavsnitt ibland kan vara svårförståeliga och  öva sig i att 
försöka hitta betydelsen i den omgivande texten  

 att med hjälp av diskussion analysera tryckta och elektroniska texter  

 att dela upp talet i ord och orden i morfem och fonem, att öva sig i att skriva ljudenligt   stavade ord  

 att se hur rättskrivning och uttal kan stå i konflikt med varandra  
 

KYRKSLÄTT 



 

Årskurs 1 Årskurs 2 

Läsa och skriva 

Eleven 

Klarar av att identifiera alla bokstäver och 

bokstavsljud 

Läser enkel text flytande och har förmåga att 

förstå skriftlig information 

Har förmåga till teknisk avkodning och läs-

förståelse av enkel text 

Lär sig att skriva skrivstil 

Kan texta bokstäverna och skilja mellan versaler 

och gemena 

Kan skriva och beskriva med fullständiga 

meningar för olika situationer 

Klarar av att skriva korta sagor och meddelanden Har förmåga att stava ljudenligt. 
Uppfattar skriften som en naturlig del av språket Behärskar enkel meningsbyggnad och grund-

läggande stavningsregler 

Kan särskilja de enskilda orden i en fras Kan se skillnaden mellan talspråk och skriftspråk 

 
Litteratur och språk  

 att på ett mångsidigt sätt föra dialog med fi ktiva texter  

 att lyssna till och läsa sagor, dikter, berättelser och serier samt bekanta sig med litteratur  i form av 
bild, film och teater och digitala texter  

 att läsa och samtala och skriva om böcker så att tyngdpunkten ligger på det upplevda  och på delade 
läserfarenheter  

 att samtala om litteratur och därmed lära sig att använda begrepp som huvudperson,  plats, tid, tema 
och handling samt att använda litteraturen som inspirationskälla för sitt  skrivande och för sina 
muntliga prestationer  

 att använda bibliotek  

 att iaktta språket och fundera över språkets form och innehåll 



 

 

Årskurs 1 Årskurs 2 

Litteratur 

Eleven 

Har lyssnat till högläsning av någon finlands-

svensk författare 

Har lyssnat till högläsning av litteratur med 

varierande infallsvinkel t.ex. realism, fantasi, 

humor, barn förr, barn i vårt land och ute i världen 

Har läst ett urval bilderböcker, sagor och lättlästa 

böcker som förstärker bokstavs- 

inlärningen 

Tränar individuell friläsning kombinerad med 

läsjournal och läsförståelseuppgifter. 

Lära eleven att själv hitta lämplig litteratur och 

läsa aktivt 

Förstår tryckta texter och medietexter anpassade 

till den egna åldern 
 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER  I ÅRSKURS 2 
Kommunikation  
Eleven   

 är van vid att uttrycka sig muntligt och kan berätta för en liten grupp om sina  erfarenheter så att 
lyssnarna uppfattar budskapet  

 har förmåga att uppfatta stavelser, ljud och rytm och kan leka med språket, uppfatta rim   och 
reflektera över ordens form och betydelse  

 kan uttrycka sig på ett väl fungerande sätt i dagligt tal  

 kan lyssna koncentrerat till läraren och de andra eleverna  

 deltar i samtal på ett naturligt sätt och bidrar med egna kommentarer och frågor i  diskussioner  
 
Läsa och skriva   
Eleven  

 läser tämligen felfritt och flytande texter som är lämpliga för hans eller hennes läsutveckling, 
lästekniken har automatiserats och eleven känner lätt igen välbekanta ord  

 känner igen detaljer men ser även texten i sitt sammanhang, går i dialog med texten, har bekantat sig 
med strategier som förbättrar läsförståelsen och kan vid behov använda  sig av dessa 

 iakttar under läsningen sin förståelse av det lästa  

 vill och klarar av att uttrycka sig skriftligt, skriver för olika situationer  

 kan i skrift berätta om erfarenheter både i fantasin och i verkligheten  

 skriver för hand, kan binda ihop bokstäver och även producera egen text på dator  

 behärskar stavningen av frekventa ord   

 klarar åtminstone tidvis av att inleda en mening med stor bokstav och använda skiljetecken i slutet av 
meningar.  

 
Språk, litteratur och kultur  
Eleven  

 har börjat förstå språket som fenomen och kan i någon mån diskutera språkliga uttryck   och texter  

 har ett ordförråd och en förmåga att förstå åldersanpassade tryckta texter och medietexter  

 är en motiverad och aktiv läsare som själv kan skaffa sig lämplig och intressant litteratur  

 har läst flera barnböcker och läser på ett mångsidigt sätt som tillfredsställer behovet av  att känna och 
tänka i dialog med fi ktiva texter.  

 
ÅRSKURSERNA 3–5  
 
I årskurserna 3–5 är huvudsyftet med undervisningen i modersmål och litteratur att eleverna skall utveckla 
basfärdigheter i funktionella sammanhang. Elevernas läsförståelse och förmåga att söka information 
fördjupas. Läsning av skönlitteratur och saktexter och varierande former av skrivning ges stort utrymme. 
Färdigheterna i läsning, skrivning och muntlig uttrycksförmåga stärks. Samtidigt stöds elevernas fantasi, 
kreativitet och identitetsutveckling.  
 
MÅL  
Kommunikation  



Eleven skall  

 lära sig att delta aktivt i kommunikationssituationer  

 lära sig att lyssna och att ge och ta emot synpunkter och respons  

 kunna orientera sig i textmiljöer där ord, bild och ljud samverkar med läsaren  

 lära sig att beakta den mottagande parten i kommunikationssituationer.  
 
Att tolka och bruka olika slags texter  
Eleven skall  

 lära sig att läsa och tolka olika slag av texter och att vid läsningen använda strategier som 
kännetecknar en god läsare  

 lära sig att välja lämplig litteratur och vänja sig vid att reflektera över tankar och  erfarenheter i texter 
och jämföra dem med egna livserfarenheter och vidga sin värld  

 lära sig att ställa frågor och dra slutsatser utifrån den lästa texten  

 lära sig att söka information ur många olika slag av källor som är lämpliga för denna  åldersgrupp.  
 
Att producera och bruka olika slags texter  
Eleven skall  

 lära sig att strukturera olika slag av texter, både muntligt och skriftligt  

 utveckla förmåga att uttrycka sig tydligt och utvidga sitt ord- och begreppsförråd och  utveckla sin 
meningsbyggnad i ett funktionellt sammanhang  

 lära sig att skriva flytande skrivstil och få erfarenhet av att producera olika slags texter  med ord- och 
textbehandlingsprogram  

 lära sig att iaktta och tillämpa grunderna för skriftspråkets och talspråkets normer i   funktionella 
sammanhang.  

 
Språk, litteratur och kultur  
Eleven skall  

 lära sig att beskriva grundläggande språkliga begrepp och strukturer  

 uppmuntras till läsning genom rikligt med barn- och ungdomslitteratur och lära sig välja böcker som 
engagerar  

 möta olika länders kulturer genom litteratur, teater, film och andra medier samt  erbjudas möjligheter 
att uppleva sambandet mellan litteratur och andra konstarter  

 lära sig baskunskaper om medier och att på ett funktionellt sätt använda sig av olika medier både i 
skolan och under fritiden  

 lära sig att lägga märke till och respektera de språk som talas i närmiljön och lära känna  de nordiska 
grannspråken.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  
Kommunikation  

 att bekanta sig med kommunikationens grunder och att iaktta olika kommunikations- situationer  

 att berätta och beskriva, uttrycka egna åsikter, ställa frågor, delta i diskussioner  

 att lyssna och uttrycka sig enligt situationens krav  

 att utveckla och berika sin uttrycksförmåga genom estetiska uttrycksmedel  
 
Textförståelse  

 att förutse innehåll och strukturer i en text på basis av bilder, rubriker och tidigare   läserfarenhet  

 att se skillnaden mellan viktiga helheter och mindre viktiga detaljer i en text och att  komprimera 
innehållet i en text  

 att använda sig av tankekartor, ställa frågor till texten, jämföra olika texter och refl ektera över 
innehållet i en text  

 
Skriva och tala  

 att få vana att uppträda, ta kontakt med sin publik och disponera sitt inlägg  

 att berätta och beskriva något välbekant, skapa en egen berättelse med en intrig, samla   
information till en helhet samt uttrycka åsikter och motivera dessa  

 att planera sin egen text, att omforma och bearbeta texter  

 att använda styckeindelning, rubriker och mellanrubriker  

 att ge och ta emot respons på texter  

 att skriva flytande med ledig och tydlig skrivstil  



 att lära känna standardspråkets normer  

 att få övning i grundläggande rättstavning  
 
Informationssökning  

 att använda olika slag av uppslagsverk och ordböcker  

 att utveckla sin förståelse av faktatexter   

 att bekanta sig med biblioteket och där söka information och böcker av olika slag  

 att öva sig i enkel informationssökning på Internet och handledd informationssökning  i flera steg  
 
Språk, litteratur och kultur  

 att observera språket och dess funktion  

 att klassificera ord och laborera med språket enligt olika kriterier  

 att känna till ordklasser, ordböjning och meningsbyggnad samt begreppen subjekt  och predikat  

 att se de tydligaste skillnaderna mellan talat och skrivet språk.  

 att läsa rikligt med texter och bekanta sig med litterära genrer såsom berättelse, saga,  drama, lyrik 
och serier  

 att gemensamt läsa eller lyssna till flera barn- och ungdomsböcker och kortare texter och  bearbeta 
det lästa  

 att redogöra för sina gemensamma och personliga läserfarenheter genom att berätta,  diskutera, 
skriva eller dramatisera  

 att bekanta sig med några centrala begrepp som är viktiga då man analyserar och   diskuterar 
litteratur  

 att bekanta sig med svensk och nordisk barnlitteratur och de nordiska grannspråken  
 

KYRKSLÄTT 

 

Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 

Tala och lyssna 

Eleven 

Har beredskap att redogöra för 

fakta framför klassen och 

redovisa källor 

Behärskar samtalsteknik vid 

ordnad diskussion   

Har förmåga att delta aktivt i 

olika slags diskussioner, uttrycka 

sina egna åsikter och kunna 

jämföra dem med andras 

Har förmåga att informera och 

formulera meddelanden. 

Har förmåga att ge och ta 

konstruktiv kritik. 

 



 
Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 

Läsa och skriva 

Eleven 

Utvecklar en automatiserad 

läsning av löpande text med 

frekventa ord. 

Läser självständigt och har för-

måga att sammanfatta läs-

innehållet 

Har förmåga att hitta 

information från olika källor  

 

Har beredskap att läsa hela 

böcker 

Kan skriftligt redogöra för 

insamlade fakta, strukturera 

innehållet och hänvisa till källor 

Klarar av att bedöma text kritiskt 

och har förmåga att själv välja 

litteratur 

Har förmåga att finna fakta i en 

text 

Har förmåga att skriva texter för 

olika situationer samt förmåga 

att förbättra och bearbeta sin text 

Kan uttrycka tankar och känslor 

på ett nyanserat sätt 

 

Utvecklar en automatiserad 

skrivstil 

Känner igen substantiv adjektiv 

och verb. 

Har förmåga att konsekvent 

bruka tempus 

Kan skriva en logisk redo-

görelse eller berättelse 

Har tränat grundläggande 

uppsatsteknik 

Har förmåga att stava hög-

frekventa ord 

Har övat ordkunskap och kan 

använda ordböcker 

Tränar rättskrivning 

systematiskt 

Har förmåga till rättstavning på 

ordnivå 

Har förmåga att använda stora 

skiljetecken 

Kan reflektera över sitt eget 

läsande och sin läsförståelse. 

Kan urskilja satsdelarna subjekt, 

predikat och objekt 

Förstår ordklassernas funktion 

som byggstenar i språket 

Förstår skillnaden mellan 

talspråk och skriftspråk 

 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 5  
Kommunikation  
Eleven  

 strävar efter att utveckla sin muntliga och skriftliga uttrycksförmåga i olika kommunikationssituationer  

 tar till orda i diskussioner och berättar om och beskriver sina egna iakttagelser, idéer och åsikter och 
jämför dem med andras  

 strävar efter att nå fram med sitt budskap och kan i någon mån anpassa sitt uttryckssätt  till 
situationen och till mediet  

 vill och kan lyssna till andras tankar och synpunkter och har förmåga att uttrycka egna åsikter både 
verbalt och nonverbalt  

 kan uppfatta det centrala innehållet i texter av olika slag, även sådana som innehåller  både ord, 
bilder och ljud  

 klarar av att för en bekant publik hålla en kort och till strukturen klar muntlig   presentation  

 tar aktivt del i drama och andra estetiska uttrycksformer.  
 
Att tolka och bruka olika slags texter  
Eleven  

 kan läsa flytande  

 kan använda ett flertal olika lässtrategier och går i dialog med texten  

 förstår vad en informationssökningsprocess innebär   

 kan använda sig av biblioteket och hittar ändamålsenlig information i tryckta och i elektroniska källor  

 kan hitta väsentlig information i texter som är avpassade för åldern och har prövat på att tillämpa 
källkritik  

 läser fiktiva texter som ger både kunskap och glädje  
 
Att producera och bruka olika slags texter  



Eleven  

 kan både skriftligt och muntligt producera olika slag av texter, såsom berättelser,  beskrivningar och 
informativa texter  

 har skrivit flera texter för olika situationer och är van vid att planera, bearbeta och   förbättra sin text  

 är medveten om att en del av textplaneringsprocessen består i att finna idéer och samla  kunskap och 
erfarenhet  

 förstår idén med styckeindelning då man strukturerar en text och kan bygga upp sina  texter logiskt  

 behärskar två typer av handstil, textning och skrivstil, har utvecklat en läslig skrivstil och  är även van 
vid att producera text med hjälp av textbehandling  

 kan använda ordböcker och andra språkliga hjälpmedel i syfte att utveckla sitt ordförråd  

 förstår skillnaderna mellan talat och skrivet språk så väl att det syns i elevens egna texter  

 känner till principerna för rättstavning vid användning av stor och liten bokstav och vanliga ljudstridigt 
stavade ord, kan tillämpa principen om sammanskrivning av  sammansatta ord och tillämpa de 
centrala reglerna för interpunktion.  

 
Språk, litteratur och kultur  
Eleven  

 använder sig av sina kunskaper om och färdigheter i språket för att förstå och producera  texter  

 kan reflektera över förhållandet mellan form och innehåll i ord, satser, meningar och texter  

 kan reflektera över skillnaderna mellan talat och skrivet språk  

 kan laborera med ord i ordklasser, böja vanliga ord och urskilja predikat och subjekt i en enkel sats  

 har läst de böcker som klassen valt att läsa tillsammans och dessutom ett flertal valfria böcker, 
kortare texter och lyrik  

 har förmåga att välja intressant litteratur för sin läsning och kan i någon mån beskriva  sig själv som 
läsare  

 strävar efter att synliggöra insikter och erfarenheter och att utveckla sin fantasi genom  läsandet  

 har bekantat sig med fiktiva texter genom film, teater och andra medier  

 känner till de språk som talas i närmiljön och i de nordiska grannländerna  
 
Årskurserna 6–9  
 
I årskurserna 6–9 är målet för undervisningen att vidga elevernas språk- och textkompetens. Elevernas 
texterfarenhet breddas och fördjupas och de lär sig att utveckla sin språkanvändning så att den motsvarar de 
krav som standardspråket ställer.  
 
Under denna fas skall eleverna bli allt mer medvetna om sig själva som läsare, talare, lyssnare och skribenter. 
Undervisningens uppgift är att inspirera eleverna att läsa och reflektera över både litteratur och medietexter. 
Genom litteraturen möter eleverna olika kulturer och litteraturen ger dem även kunskap och insikt. Elevernas 
förmåga att tolka, analysera och producera texter utvecklas, de  blir mer medvetna i sitt språkbruk och labo-
rerar med ord och språkformer.  
 
MÅL  
Kommunikation  
Eleven skall  

 utveckla säkerhet i olika kommunikationssituationer och medvetenhet om 
kommunikationssituationens krav  

 utveckla social och etisk kompetens i kommunikationssituationer, både i och utanför klassrummet  

 bli medveten om hur man skapar ett positivt kommunikationsklimat och vänja sig vid  olika synsätt och 
olika uttryckssätt.  

 
Att tolka och bruka olika slags texter  
Eleven skall  

 stärka sina färdigheter i att tolka och utvärdera texter och utvecklas till en aktiv och reflekterande 
läsare och lyssnare  

 utveckla en medvetenhet om olika textgenrer så att han eller hon vet vilken förförståelse  som krävs 
för att kunna läsa, lyssna till och bearbeta olika slag av texter  

 utveckla sina färdigheter att söka och använda information i olika slag av källor.  
 
Att producera och bruka olika slags texter  
Eleven skall  



 utvecklas till en textförfattare med mångsidigt ordförråd och personlig stil som i tal och skrift kan 
använda sig av sina kunskaper om språket  

 vilja och våga framföra och motivera sina åsikter och kommentera andras på ett konstruktivt sätt  

 bli van vid att planera och strukturera sin kommunikation i tal och skrift   

 lära sig att beakta mottagarens, situationens och mediets roll vid textproduktion  

 utveckla sitt ordförråd i funktionella sammanhang.  
 
Språk, litteratur och kultur  
Eleven skall  

 lära sig grundläggande kunskaper om svenska språket, dess struktur och grammatik,   varieteter och 
utveckling  

 öka och fördjupa sitt läs- och litteraturintresse genom att läsa skönlitteratur från  Finland, Norden och 
andra länder  

 vidga sina litteraturupplevelser genom teater och fi lm  

 få en uppfattning om hur texter och medier har makt att skapa bilder och tankar, forma människors 
världsbild och påverka deras val  

 bekanta sig med olika kulturer genom litteratur, teater och andra medier och därmed  utveckla sin 
etiska medvetenhet och få estetiska upplevelser  

 utveckla språklig tolerans och respektera språklig variation hos olika språkbrukare.  
 
CENTRALT INNEHÅLL  
Kommunikation  

 att förstå och tillämpa förhållandet mellan textinnehåll, form och uttryckssätt i olika  
kommunikationssituationer  

 att diskutera och föra dialog i funktionella kommunikationssituationer  

 att utveckla förmågan att kommunicera enligt situationens krav på stilnivå och   språkvariant  

 att stärka förmågan och viljan att kommunicera, föra fram egna åsikter och motivera dessa  

 att reflektera över sina egna färdigheter i läsning, kommunikation och medieanvändning  
 
Textförståelse  

 att öva sig i att förstå och reflektera då man lyssnar och läser  

 att behandla fiktiva texter på olika sätt, t.ex. författar- och textorienterade analyser och   
läsarorienterade analyser  

 att behandla saktexter som representerar centrala textgenrer  

 att betrakta texter som helheter, dvs. deras struktur, syfte och användning  

 att reflektera över betydelser i texter utgående från texten och från egna erfarenheter  

 att analysera och bedöma saktexter, att komprimera textinnehåll, att kunna skilja mellan värderingar 
och fakta  

 att analysera och bedöma mål och metoder hos textförfattaren, speciellt i medietexter  

 att reflektera över verbala, visuella och auditiva uttryck i texter  

 att gå i dialog med texter och dela sina läsupplevelser med andra  

 att analysera texters syfte och uttrycksformer  
 
Skriva och tala  

 att utveckla kommunikationsfärdigheter och personliga uttryckssätt i ett funktionellt  sammanhang  

 att arbeta process- och målinriktat med textproduktion  

 att producera texter av olika slag för olika målgrupper, både för hand och med   
textbehandlingsprogram  

 att sammanställa och presentera ett arbete  

 att reflektera över och bearbeta information  

 att skriva fiktiva texter som ger uttryck för upplevelser och erfarenheter i en fiktiv värld    

 att experimentera med ord, meningar och satser i skriftlig och muntlig form  

 att utforska språket experimentellt, bland annat genom drama  

 att öva rättskrivning i funktionella sammanhang  

 att använda sig av standardspråk både i tal och skrift  

 att lära sig en del om språkvård och normer för talat och skrivet standardspråk  
 
Informationssökning  

 att planera och strukturera informationssökningen  



 att söka information i olika källor och bedöma ändamålsenligheten hos och tillförlitligheten i olika 
saktexter  

 att reflektera över och bearbeta den samlade informationen under processens gång  

 att göra anteckningar och öva sig i att ge enkla källhänvisningar  

 att välja, strukturera och presentera material  
 
Språk, litteratur och kultur  

 att granska social, geografisk och situationsbunden variation i det svenska språket  

 att få grundläggande kunskap om modersmålets betydelse och om den språkliga  situationen i 
Finland och Norden samt i ett globalt och demokratiskt perspektiv  

 att laborera med ordval, ordbetydelser och olika stilnivåer  

 att känna igen centrala ickefiktiva textgenrer  

 att läsa, analysera, reflektera över och gestalta skönlitteratur från Finland, Norden och   andra länder  

 att läsa rikligt med gemensamma och valfria romaner eller ungdomsböcker och  dessutom dikter, 
noveller och annan kortprosa  

 att läsa och bearbeta nordiska myter och sagor och centrala verk inom finlandssvensk litteratur  

 att bekanta sig med de skönlitterära huvudgenrerna och några andra genrer såsom  novell, roman, 
saga, myt och science fiction  

 att känna till och använda centrala litteraturanalytiska begrepp som är lämpliga för åldersnivån  

 att bli förtrogen med några kännetecken för centrala litterära stilriktningar, såsom  romantik, realism 
och modernism  

 att få erfarenhet av litteratur och kultur i form av teater, film och andra medier och att  analysera och 
dela dessa upplevelser tillsammans med andra  

 
 

KYRKSLÄTT 

 

Årskurs 6 

Tala och lyssna Läsa och skriva Litteratur 

Eleven 

Har förmåga att argumentera Har förmåga att läsa med  

inlevelse 

Har lyssnat till högläsning inom 

olika teman 

Har använt sig av intervju som 

metod för att samla in 

information 

Klarar av skumläsning och 

översiktsläsning 

Har läst klassiker och poesi 

Kan skriva för olika syften 

Behärskar teknik för direkt 

anföring 

Har en elementär känsla för 

ordföljd och språkligt stil- 

värde 

Känner igen ordklasserna och 

deras böjningsformer 

Har förmåga att förhålla sig 

kritiskt till information från olika 

källor 

 



 

Årskurs 7 

Det viktigaste syftet med årskurs sju i modersmål och litteratur är att gå igenom de verktyg som skall 

underlätta elevernas fortsatta arbete och forskning samt att eleverna skall finna intressant läsning i framtiden. 

Vi tränar bl.a. bibliotekskunskap, informationssökning och läsfärdighet av olika slags texter, också medie- och 

webbtexter. Eleverna lär sig känna till olika arbetsfaser till varierande skriftliga och muntliga uppgifter samt 

lär sig att använda och strukturera information. Språkläran med ordklasser, ordkunskap och rättskrivning gör 

det möjligt för eleverna att utveckla och laborera med sitt språk. 

 

Vi arbetar också med sagor och fantasibaserat berättande genom olika uttryckssätt, t.ex. gestaltning av sagor 

och myter samt att berätta i ord och bild. Vi strävar till att eleverna skall upptäcka glädjen i läsning, diskussion 

och analys av skönlitteratur. Media används också, med andra ord kommer eleverna i kontakt med videofilm, 

tidningar och dylikt. Vi hjälper eleverna att utvecklas i olika kommunikationssituationer. 

 

Årskurs 7 

Kurs 71: Konsten att berätta Kurs 72:  Kompassen Kurs 73:  Ord och tanke 

Sagor Bibliotekskunskap Uttrycksförmåga i tal och skrift 

Nordisk folktro, isländska Rättskrivning Litteratur 

Ordklasser Ordkunskap Källhänvisningar 

Fantasibaserat berättande Litteratur Media 

Uttrycksförmåga i tal och skrift Ordklasser Rättskrivning 

Rättskrivning Läsning kring ett tema Faktauppsats 

 

 

Årskurs 8 

 

I årskurs åtta fortsätter vi läsa noveller, dikter och romaner. Vi läser temahelheter som t.ex. handlar om unga 

under andra världskriget.  Mycket av det vi behandlar handlar om ungdomarnas situation idag via litteraturen. 

Vidare utmynnar det i egna frågeställningar kring vem är jag, hurdan är jag och vad vill jag. Detta går sedan 

vidare i det vi skriver då vi behandlar egna åsikter och argumentation. Sedan tränas förmågan att redovisa sin 

egen åsikt samt övningar i att redovisa annans åsikt eller text med korrekta hänvisningar. Inom 

massmediekunskapen uppmuntras eleverna att genom kritisk granskning ta ställning till avsikten medtext och 

bild. 

 

Årskurs 8 

Kurs 81: 

Massmediekunskap 

Kurs 82:    

Språk och historia 

Kurs 83:  

Språkets byggstenar 

Massmediekunskap Språkhistoria Utredande skrivning 

Rättskrivning Nordiskt Meningsbyggnad 

Uttrycksförmåga i tal och skrift Språkets struktur/ satsanalys  Rättskrivning 

Drama Litteratur (tema) Litteratur 

Litteratur och skrift Uttrycksförmåga i tal och skrift Uttrycksförmåga i tal och skrift 

Ordkunskap Rättskrivning Ordkunskap 

Språkets struktur (aktiv 

passiv/huvudsats- bisats) 

 

Årskurs 9 

 

Under årskurs nio fokuserar vi inom litteraturundervisningen på litterära genrer och stil-riktningar. För att 

tolka och utvärdera litteratur behöver eleverna lära sig använda  litteraturanalytiska begrepp. Läsningen består 

av klassiska, nordiska och finlandssvenska verk. Stor vikt läggs också vid både muntlig och skriftlig 

argumentation, att bygga upp en argumentation som håller samt att kunna kommentera och upptäcka brister. 

Språkvården är ett naturligt element i arbetet med olika uttrycksformer. Språkets struktur undersöks också 

inom grammatiken, där förkovringen i satsanalys sker genom att bestämma bisatsernas satsdelsfunktion. Med 



elevens eget språk som utgångspunkt undersöker vi den språkliga variationen såväl socialt, geografiskt som 

situationsbundet. Finlandssvenskan ses i ett nordiskt perspektiv, både beträffande historia och geografi. 

 

Årskurs 9 

Kurs 91:   Nordiska röster Kurs 92: Litteraturkunskap Kurs 93:  Språkets variation 

textbaserad argumentation litteraturanalytiska verktyg finlandssvensk litteratur 

satslära (bisats enl. funktion) ordkunskap språkvård 

ordkunskap uttrycksförmåga i tal och skrift ordkunskap 

retoriska redskap litteratur uttrycksförmåga i tal och skrift 

nordisk litteratur rättskrivning litteratur 

uttrycksförmåga i tal och skrift litterära genrer och stil-riktningar rättskrivning 

 klassiska verk språkets variation (socialt, 

geografiskt och situations- 

bundet) 

 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN  
Kommunikation  
Eleven  

 har lust och vilja att uttrycka sig muntligt och skriftligt både individuellt och i grupp  och strävar efter att 
få kontakt med sin publik  

 kan lyssna koncentrerat och tar till orda i en problemorienterad diskussion och visar  förmåga till en 
aktiv och analytisk dialog  

 visar respekt för andra talare, accepterar olika åsikter och kan delta i en diskussion på ett  konstruktivt 
sätt, t.ex. genom att ställa frågor och komma med förslag och motiveringar  

 känner till de viktigaste skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk, är medveten om  privatspråkets 
möjligheter och begränsningar och kan förändra sitt språkbruk beroende  på situationen och mediet  

 tar emot och utnyttjar respons på egna texter för att utveckla sina egna färdigheter och  kan också ge 
andra konstruktiv respons och arbeta både enskilt och i grupp.  

 
Att  tolka och bruka olika slags texter  
Eleven  

 kan föra en dialog med såväl fiktiva texter som saktexter: ställa frågor till texten,   kommentera, 
argumentera, tolka och analysera texter  

 kan uttrycka sin egen läsartext vid läsning av fiktiva texter: fundera över textens tema,  intrig och 
personporträtt och över textens innehåll och relation till egna tankar och erfarenheter  

 kan använda sig av några centrala språk-, litteratur- och textanalytiska begrepp  

 kan läsa lyrik och uttrycka tankar och känslor som dikten väcker  

 kan orientera sig i olika textmiljöer och känner till olika textgenrer och deras funktion  

 förstår att en text har ett syfte och en avsändare som är avgörande för textens språkliga   
uttryck, form och innehåll  

 läser och förstår olika slags texter – även medietexter – och använder väl fungerande  lässtrategier  

 kan reflektera över visuella och auditiva uttryck i texter  

 känner igen vanliga fiktiva textgenrer och även fakta- och medietexter inom olika  genrer, speciellt 
nyheter, reklam och artiklar av olika slag, samt kan förhålla sig  analytiskt och kritiskt till dessa  

 kan ta fram det väsentliga i en text, tolka texter, känna igen värdepåståenden,  komprimera 
textinnehåll och jämföra olika texter  

 kan använda bibliotek, uppslagsverk och databaser samt fiktiva texter, saktexter och  muntligt 
förmedlad information som informationskällor  

 kan ta fram väsentlig information ur olika källor och reflektera över deras tillförlitlighet.  



 
Att producera och bruka olika slags texter  
Eleven  

 känner till olika arbetsfaser i uppläggningen av muntliga och skriftliga texter och kan tillämpa sina 
språkkunskaper vid textproduktion  

 kan samla tillräckligt med material för sin presentation samt strukturera och analysera detta   

 kan strukturera sitt muntliga framförande så att det centrala innehållet förmedlas till  åhörarna och så 
att tankegången i texten är lätt att följa  

 kan producera många olika slags fiktiva texter och saktexter, till exempel beskrivningar,   berättelser, 
definitioner, sammandrag, referat, brev, ansökningar, insändare och andra   argumenterande texter  

 kan producera sin text både för hand och med ordbehandlingsprogram och även i övrigt  utnyttja 
informationsteknik och medier  

 kan skriva något så när felfritt, förstår innebörden av en språklig norm och kan tillämpa  den så att 
språkstrukturer, interpunktion och ortografi i huvuddrag är korrekta  

 har ett tillräckligt stort, fungerande ordförråd, men talspråkliga, dialektala eller   finskpåverkade uttryck 
kan förekomma  

 kan göra iakttagelser och reflektera över sig själv som läsare, talare och skribent  

 kan i sina texter tillämpa sina kunskaper om språket och skillnaden mellan talat och skrivet språk och 
därmed välja ord, stil och strukturer på ett ändamålsenligt sätt.   

 
Språk, litteratur och kultur  
Eleven  

 har uppnått en sådan läsfärdighet att han eller hon kan läsa hela verk  

 finner intressant läsning och kunskap bland fakta- och/eller skönlitteratur och i olika medier  

 känner till det svenska språkets viktigaste särdrag och kan i någon mån jämföra svenska  språket 
med andra språk, speciellt finska språket, nordiska språk och de främmande  språk som eleven får 
undervisning i  

 känner till ordklassindelning, böjningssystem och satsanalys inklusive ordföljdsprinciper  och kan 
laborera med språket  

 kan beskriva sig själv som läsare, och motivera sina egna litteraturval, och har läst  åtminstone det 
antal hela verk som klassen har valt att läsa gemensamt  

 har läst både finländsk, svensk, nordisk och annan utländsk skönlitteratur i form av  dikter, sagor, 
berättelser, noveller, serier, utdrag ur dramer, nordiska myter och sagor och  centrala verk inom fi 
nlandssvensk litteratur  

 känner till de skönlitterära huvudgenrerna, några centrala stilriktningar och en del  klassiska verk samt 
några centrala verk inom finländsk och nordisk litteratur och inom   världslitteraturen  

 kan reflektera över litteratur, teater och film och dela sina upplevelser med andra  

 kan tolka och granska budskap i olika medier  

 har någon kännedom om svenska språkets variation och utveckling och vet att språket  är ett 
kulturfenomen som utvecklas och förändras, beroende på språkbrukarna och på   geografiska, 
sociala, politiska och historiska faktorer   

 kan utgående från sina kunskaper förstå och reflektera över modersmålets roll i förhållande till andra 
språk i en mångkulturell språkgemenskap  

 kan reflektera över svenskan i Finland som en del av den nordiska språkgemenskapen  och i ett mera 
globalt perspektiv samt förstår språkets och modersmålets betydelse för  människan.  

 
 
7.4 Finska 

 
Syftet med undervisningen i finska i den grundläggande utbildningen på svenska i Finland är i första hand att 
ge enspråkigt svenska elever sådana kunskaper och färdigheter i landets majoritetsspråk att de nöjaktigt 
reder sig i tal och skrift i alldagliga språksituationer och vågar börja ta del av information, aktuella frågor och 
underhållning i massmedier även på finska. Till studierna i ämnet hör även kännedom om fi nsk kultur och 
litteratur och grundläggande insikter i språkets byggnad, funktion och variation. De tvåspråkiga eleverna skall 
ges möjlighet att utveckla och fördjupa sina tidigare kunskaper och färdigheter enligt en särskild 
modersmålsinriktad lärokurs.  
 



Finska som A-språk  
A-lärokursen i finska följs när undervisningen i ämnet inleds som gemensamt språk i årskurserna 1–6, 
vanligen i årskurs 3, och om eleverna inte är så tvåspråkiga att de kan studera enligt den modersmålsinriktade 
lärokursen. Också de elever som valt ett annat gemensamt språk från årskurs 3 och i stället påbörjar 
studierna i finska som frivilligt språk (A2) litet senare skall följa A-lärokursen.  
 
ÅRSKURSERNA  1–2  
 
Undervisningen i finska inleds redan i årskurserna 1 eller 2 som introducerande undervisning. I den 
koncentrerar man sig på att lyssna, upprepa och tala språket i konkreta, åskådliga och gärna lekfulla 
situationer. Viktiga ord och uttryck kan skrivas ner som stöd för inlärningen. Undervisningen integreras i 
elevernas erfarenhetsvärld eller anknyts till teman och innehåll som kommit upp i andra ämnen.  
 

MÅL  
I den undervisning som bedrivs i årskurserna 1–2 skall eleven  

 bekanta sig med finskan och med situationer där finska används i närmiljön  

 uppmuntras att lyssna på finska och lära sig att förstå och använda vanliga, alldagliga  ord och fraser  

 ges en grund för att lära sig mera finska och bli medveten om vissa grundläggande  skillnader i 
ordförråd och uttryckssätt mellan finskan och svenskan       

 tillägna sig en positiv attityd till fi nskan, finsk kultur samt till språk och språkinlärning  över huvud 
taget.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  

 motiv, teman, ord och fraser ur det dagliga livet i hem, skola och närmiljö  

 finska sånger, talesätt, ramsor och lekar och kännedom om hur, var och i vilka   situationer finska 
behövs i närmiljön, i massmedier och i andra delar av Finland   

 

KYRKSLÄTT 

Enligt språkprogrammet (kapitel 2.3) samt timfördelningen (bilaga 1) för den grundläggande 

utbildningen i Kyrkslätt inleds studierna i finska från och med årskurs 3. Sålunda behandlar den 

kommunala läroplanen inte finskundervisningen i årskurs 1 och 2. 
 

 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

Inför årskurs tre rekommenderar skolan, på basis av elevens hemspråk, lärokurs i finska (lång 

lärokurs eller modersmålsinriktad). Elevens vårdnadshavare har möjlighet att samtycka eller 

meddela avvikande åsikt. Det val av lärokurs som görs inför årskurs tre är gällande för hela 

den grundläggande utbildningen. 
 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Inför årskurs tre rekommenderar skolan, på basis av elevens hemspråk, lärokurs i finska (lång 

lärokurs eller modersmålsinriktad). Elevens vårdnadshavare har möjlighet att samtycka eller 

meddela avvikande åsikt. Det val av lärokurs som görs inför årskurs tre är gällande för hela 

den grundläggande utbildningen. 
 

Karuby skola 

Inför årskurs 3 rekommenderar skolan, på basis av elevens hemspråk, lärokurs i finska. Elevens 

vårdnadshavare har möjlighet att samtycka eller meddela avvikande åsikt. Det val av lärokurs 

som görs inför årskurs tre är gällande för hela den grundläggande utbildningen. 
 
 
ÅRSKURSERNA 3–6  
 



I årskurserna 3–6 skall eleverna tillägna sig de vanligaste orden och de viktigaste basstrukturerna för 
alldagliga språksituationer och teman så att de förstår, kan reagera och svara på tilltal samt också själva kan 
och vågar uttrycka sig på finska. Eleverna skall utveckla en positiv attityd till språket, så att de upplever att de 
kan och vill lära sig det. Till grundstudierna hör också kännedom om landets tvåspråkiga kulturarv, såsom 
platser, sedvänjor, talesätt, sånger och berättelser.  
 
MÅL  
I årskurserna 3–6 skall eleven inhämta ett grundläggande ord- och uttycksförråd och lära sig behärska 
finskans elementära strukturer så att han eller hon  

 förstår tilltal, personliga frågor, uppmaningar och önskemål, åtminstone i rutinartade  
vardagssituationer, och kan svara och reagera på dem   

 i enkla ord kan samtala om kursens ämnen, motiv, bilder eller situationer i anslutning till dessa  

 kan berätta om sig själv och sin närmaste krets, reder sig i några vanliga alldagliga  situationer, t.ex. 
vid möte och i telefonen  

 förstår korta berättelser och dialoger om vardagsliv och händelser och mycket enkla instruktioner  

 kan skriva meddelanden och korta berättelser om bekanta ämnen och skriva enkla  meningar, frågor 
och svar av den typ som förekommit i inlärningssituationerna    

 kan förklara vad vanliga ord, uttryck och meningar betyder på svenska och vid behov med hjälpmedel 
översätta några korta fraser och meningar från och till finska.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  
Ämnesområden, situationer och funktioner  

 verksamheter, yrken och redskap, kommunikationsmedel och tidsuttryck  

 platser och händelser i hem, skola och närmiljö  

 naturen, idrott och intressen  

 klädsel, vanor, föda och hälsa  

 känslor, grundläggande språkfunktioner särskilt i tal, t.ex. att hälsa, tacka, visa, fråga,  önska, begära, 
berätta och att uttrycka känslor och åsikter på finska         

 
Strukturer  

 de viktigaste frågeorden och pronomina i finskan, temaformerna och lokalkasus singularis, 
räkneorden och användningen av finskans partitiv i mängd- och prisuttryck  

 enkla verbformer i aktiv, jakande och nekande satser, enkla sätt att fråga och svara,  verbets 
grundform och några grundregler för objektets böjning       

 

KYRKSLÄTT 
Årskurs 3 Årskurs 4 

Strukturer 

Nominativ singular, plural Partitiv singular 

Genitiv Nekande presens 

Jakande presens Ablativ, allativ 

Adessiv, inessiv Ändelserna -ko/-kö 

Frågor, svar Siffror 0-100, grundtal 

Siffror 0-20, grundtal, enkla tidsuttryck, klockan 

(heltimme och halvtimme) 

Milloin? 

Ackusativobjekt Dagar, månader, årstider 

Verbböjning i personer Klockan i sin helhet 

Personliga pronomen Partitiv i nekande sats och efter räkneord 

 
 
 
 
 

Årskurs 5 Årskurs 6 

Strukturer 

Infinitiv I (kortare formen) Nekande imperfekt 

Jakande imperfekt Perfekt 



Imperativ Partitiv efter känsloverb 

Elativ, illativ Essiv, translativ 

Ordningstal 

Partitiv vid ämnesord 

Possessivsuffix 

 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I ÅRSKURS 6 
Färdighetsnivån i språket på klass 6 enligt nivåskalan för språkkunskaper (bilaga 4): 

Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrift 

A.1.3   
Fungerande elementär 
språkfärdighet 

A1.3  
Fungerande  
elementär språkfärdighet 

A2.1  
Den grundläggande 
språkfärdighetens 
begynnelseskede 

A1.3  
Fungerande elementär 
språkfärdighet 

 
Nivåerna är riktgivande. Vid vitsordsgivningen i finska kan ännu i årskurs 6 i någon mån tas hänsyn till 
elevens varierande kontakt med språket i närmiljön, dock så att åtminstone i samma kommun och på likadana 
språkområden följs samma kriterier. Utöver de angivna kraven på respektive nivå i bilagan skall eleven kunna 
ange några av de viktigaste skillnaderna mellan finskan och svenskan, redogöra för elementära realia, t.ex. 
för namn, orter, platser och sedvänjor i Finland. I samband med lärandet och redovisningen av sina kunskaper 
skall han även visa grundläggande förtrogenhet med de arbetssätt och strategier som behövs när det gäller 
att lära sig finska och språk överhuvudtaget.      
   
ÅRSKURSERNA 7–9  
 
I årskurserna 7–9 vidgas ordförrådet och strukturbehärskningen så att eleverna förstår även längre texter av 
olika slag samt vågar samtala och kan uttrycka sina tankar, behov och önskemål utförligt på finska, också i 
formella situationer. Samtidigt förbättras skrivförmågan, den allmänna språkförmågan samt samhälls- och 
kulturkännedomen med anknytning till läroplanens allmänna temaområden och undervisningen i andra 
ämnen.  
 
MÅL  
Vid den grundläggande utbildningens slut skall eleven utöver ovanstående kunna  

 följa med ett autentiskt samtal på finska om bekanta ämnen, om det inte förs i mycket snabbt tempo 
eller är speciellt vårdslöst eller dialektalt, och i någon mån även  delta i samtalet  

 förstå huvudinnehållet och viktiga detaljer även i korta berättelser, dialoger och  saktexter, anvisningar 
och telefonsamtal om bekanta ämnen, kunna reagera på dem och redogöra för huvudinnehållet i dem  

 visa att han eller hon förstår huvudinnehållet i finska nyheter och väderrapporter, reklam, instruktioner 
och sådana program eller lätta artiklar som är viktiga eller   intresserar dem  

 reda sig i tal i alldagliga servicesituationer och åtminstone hjälpligt uttrycka sina  önskemål och åsikter 
i dem  

 skriva meddelanden och brev, korta berättelser, sammandrag och åsikter om personliga  och 
alldagliga ämnen och med hjälp av ordbok, kunna översätta enkla meningar eller en kort text om ett 
bekant ämne både från och till fi nska  

 uppvisa grundläggande kännedom om realia och finsk kultur och med hjälpmedel eller  under 
handledning ta del av enkla skönlitterära texter.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  
Ämnesområden, situationer och funktioner  

 natur och fritid, resor, miljöer och sevärdheter  

 handel och service, arbete och teknik, konsumtion, umgänge och hälsa  

 kommunikation och samhälle • olika språkformer, finsk litteratur och kultur  

 praktiskt viktiga språkfunktioner, såsom olika sätt att fråga och svara, att berätta,  beskriva, tvivla, 
befalla och redogöra  

 
 
 
Strukturer  



 repetition av den grundläggande verbläran, pluralböjning, stadieväxling och  possesivsuffix, 
sammansatta verbformer och passiva verbformer, vanliga uttryck för  villkor, möjlighet och 
nödvändighet i praktiska språksituationer  

 adjektivets och adverbets komparation och infi nitiv III  

 andra nominaluttryck och de vanligaste satsmotsvarigheterna så att eleverna kan förstå autentisk text  

 grundreglerna för finskans subjekt och objekt   
  

KYRKSLÄTT 

Eftersom de flesta elever i Kyrkslätt redan tidigt kommer i daglig kontakt med finskan och använder 

språket i vardagssituationer betonas skriftspråket i motsats till talspråket i undervisningen. I de högre 

klasserna finns åtta kurser finska; i årskurs 7 läses två kurser och i årskurs 8 och 9 tre kurser. I varje 

kurs övas både skriftliga och muntliga språkfärdigheter med olika teman samt grammatikavsnitt. I 

varje kurs läses texter av varierande typ och längd, och de bearbetas med hjälp av uppgifter 

förknippade med texterna. I kurserna 72, 82, 91 och 92 läser alla elever en skönlitterär bok på finska. 

I kurs 83 bekantar sig eleverna med Finlands städer och orter genom att göra grupparbeten och genom 

att presentera sina arbeten både i skrift och muntligt. I kurs 93 skriver eleverna en fackuppsats, där de 

i praktiken visar sina kunskaper i finska. Arbetet presenteras även muntligt för klassen.  I kurs 93 

skriver eleverna ett slutprov, där olika språkfärdigheter (hörförståelse, läsförståelse och skriftliga och 

muntliga färdigheter) testas.    

 

 
 

Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 

Strukturer 

Kurs 71 Kurs 81 Kurs 91 

Ordklasser Tempusformerna Passiv 

Nomenböjning Predikat, subjekt och objekt 

Stadieväxlingen 

Possessivsuffix 

Partiklar  

 

Kurs 72 Kurs 82 Kurs 92 

Nomenböjning i plural Infinitiv III Particip 

Lokalkasus 

Essiv och translativ 

Abessiv, instruktiv och 

komitativ 

 

 

Konditional Unipersonella uttryck 

Imperativ  

Potential  

Kurs 83 Kurs 93 

Pronomen Räkneord 

Komparation av adjektiv och adverb Satsmotsvarigheter 

 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN  
Färdighetsnivån i språket i årskurs 9 enligt nivåskalan för språkkunskaper (bilaga):  
 

Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrift 

B.1.1  
Fungerande 
grundläggande 
språkfärdighet 

A2.1   
Den grundläggande 
språkfärdighetens 
begynnelseskede 

A.2.2  
Grundläggande 
språkfärdighet stadd i 
utveckling 

A2.2  
Grundläggande 
språkfärdighet stadd i 
utveckling 

 
Vid bedömningen i årskurserna 3–6 läggs huvudvikten vid förmågan att tala finska, vid inlärningsfärdigheterna 
och vid behärskningen av grundläggande ord och strukturer. I årskurserna 7–9 bedöms därutöver även 
särskilt läsförståelseförmågan, förmågan att skriva korta texter och intresset för finskan och de uppnådda 
insikterna om landet och den nationella kulturen. I bedömningen tas, både under och efter varje avsnitt, 
hänsyn även till elevernas förmåga att studera och lära sig språket samt till deras arbetssätt och 
kommunikationsförmåga.  
    



KYRKSLÄTT 

Bedömningen av elevernas kunskaper och färdigheter grundar sig på skriftliga prov, projektarbeten, 

muntliga presentationer och på elevernas aktivitet under kurserna.  

 

 
 

Modersmålsinriktad finska 
 
Syftet med den modersmålsinriktade lärokursen i finska är att ge de tvåspråkiga eleverna i de finlandssvenska 
grundskolorna möjlighet att förbättra och fördjupa de praktiska språkkunskaper som de fått hemma eller i sin 
närmiljö, att göra dem medvetna om sitt språk, sitt kulturarv och sin dubbla identitet. Den modersmålsinriktade 
finskundervisningen gör det också möjligt för de enspråkigt svenska eleverna att få en mera adekvat 
undervisning och bedömning, eftersom elever som har olika språkbakgrund och har följt olika lärokurser inte 
behöver undervisas tillsammans och jämföras med varandra.  
 

Skolornas läroplaner 

 
Bobäcks skola 

Inför årskurs tre rekommenderar skolan, på basis av elevens hemspråk, lärokurs i finska (lång 

lärokurs eller modersmålsinriktad). Elevens vårdnadshavare har möjlighet att samtycka eller 

meddela avvikande åsikt. Det val av lärokurs som görs inför årskurs tre är gällande för hela 

den grundläggande utbildningen. 
 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Inför årskurs tre rekommenderar skolan, på basis av elevens hemspråk, lärokurs i finska (lång 

lärokurs eller modersmålsinriktad). Elevens vårdnadshavare har möjlighet att samtycka eller 

meddela avvikande åsikt. Det val av lärokurs som görs inför årskurs tre är gällande för hela 

den grundläggande utbildningen. 

 

Karuby skola 

Inför årskurs tre rekommenderar skolan, på basis av elevens hemspråk, lärokurs i finska. 

Elevens vårdnadshavare har möjlighet att samtycka eller meddela avvikande åsikt. Det val av 

lärokurs som görs inför årskurs tre är gällande för hela den grundläggande utbildningen. 
 
ÅRSKURSERNA 1– 6 
 
MÅL  
Målet för den modersmålsinriktade finskundervisningen i årskurserna 1-6 är att den tvåspråkiga eleven skall  

 bli mera medveten om sitt språkbruk, om finskans byggnad, ordförråd och betydelser, så  att han eller 
hon bättre kan hålla språken isär och nyansera sitt språk både i tal och skrift  

 lära sig läsa och skriva finska utifrån den språkförmåga han eller hon bär med sig  

 fördjupa och nyansera sitt ordförråd på olika ämnesområden och lära sig hålla talspråk,  slang och 
standardfinska isär  

 lära sig att läsa för åldern lämplig litteratur på finska och stifta bekantskap med det   finska kulturarvet 
i form av talesätt, sedvänjor, sånger, dikter, traditioner m.m., gärna i  jämförelse med svenskan och 
med anknytning till andra ämnen i skolan  

 anamma en positiv attityd till vardera nationalspråket och skapa en realistisk bild av sin  förmåga, så 
att han eller hon kan och vill läsa, lyssna på och lära sig mera finska också  på egen hand.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  

 längre texter, t.ex. skönlitterära berättelser och lättare saktexter i anslutning till samma  motiv som i A-
finska  

 standardfinska i jämförelse med slang och dialekt  



 finska sånger, dikter, lekar och högtider  

 natur- och områdeskunskap  

 ljudlängd och ordslut  

 samman- och särskrivning av ord  

 böjningen av svårare ordtyper  

 aktiva och passiva verbformer  

 finskans partitiv, objektets böjning och rektionsfrågor  

 finskans genitiv och lokalkasus i jämförelse med svenskans prepositioner      
 

KYRKSLÄTT 

Den modersmålsinriktade finskaundervisningen poängterar i hög grad elevens egna produktion både 

gällande strukturer och vokabulär. Undervisningen strävar till kontextualisering av möjligast hög 

grad, således kan man undvika ”lösa ord” som eleverna inte kan använda i rätta kontexter. Läsning av 

barn- och ungdomsböcker poängteras särskilt i årskurserna 5-6 . Det finska kulturarvet (Kalevala, 

bastu, julgubben m.fl.) bör beaktas i undervisningen genom berättelser och central vokabulär. 

 

MÅL: 

Den tvåspråkiga eleven  

- kan skilja mellan talad finska och skriven finska och medvetet producera bägge 

- kan arbeta med längre och svårare texter förknippade med olika ämnesområden 

- utvidgar och fördjupar sitt ordförråd inom olika ämnesområden 

- kan uttrycka sig i och producera både talad och skriven finska i varierande situationer 

- fördjupar sig även i mer marginella lingvistiska helheter, såsom idiomatiska uttryck, 

ordspråk och förkortningar 

- klarar av att arbeta parallellt med svensk- och finskspråkiga texter 

 

 

 Årskurs 3 Årskurs 4 

Strukturer 

temaformerna (nominativ, genitiv, 

partitiv sing.) 

Stor vs. liten bokstav (artnamn, 

egennamn, språk, länder osv.) 

dubbelteckning, o - u Ackusativ- och partitivobjekt 

verb: presens, imperfekt Stadieväxling (rep. av dubbelteckning) 

personböjning Sammansatta ord 

possessivsuffix 

Grundtalens böjning, ordningstalen 

11=> 

Grundtalen (alla) och ordningstalen - 

10 

Synonymer och motsatser, adjektivens 

användning 

  Skiljetecken 

 

 

Allmänna teman 

    

 

Hem, skola, närmiljö, fritidsmiljö (t.ex. 

livet på stugan) Månader , årstider 

Vänner, släkt, vardag, dagar, klockan 

Olika servicesituationer: torg, butik, 

bank, apotek, post, sjukhus osv.  

Finska djurvärlden, svampar Bokläsning 

Ramsor, sånger Träd, fåglar 

Bilderböcker Kalevala (sånger, bilder, berättelser) 

 Årskurs 5 Årskurs 6 



Strukturer 

Ordningstalens böjning (1.-10.), 

repetition av grundtalens böjning 
Nekande imperfekt (rep) 

Imperativ samt imperativets objekt Perfekt  

Inessiv, elativ, illativ, adessiv, ablativ, 

allativ 
Pluskvamperfekt 

Partitiv plural Förkortningar 

Jakande och nekande imperfekt Essiv, translativ 

Pronomen   

Adjektivens komparering   

Allmänna teman 

 Redskap, yrken 

Trafik, trafikregler TV, radio, Internet,  telefonvett 

Havsområden, län, större städer, 

geografiska termer 

Enklare idiomatiska uttryck och 

ordspråk 

Fiskar Bok och referat 

Bok och referat Växter 

Kalevala Kalevala (uppkomst, Lönnrot) 

 

PROFIL FÖR GODA KUNSKAPERI ÅRSKURS 6  

Färdighetsnivån i språket i årskurs 6 enligt nivåskalan för språkkunskaper (bilaga 4):  

Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrift 

B1.2  
Flytande grundläggande 
språkfärdighet 

B1.1  
Fungerande 
grundläggande 
språkfärdighet 

B1.2  
Flytande grundläggande 
språkfärdighet 

B1.1  
Fungerande 
grundläggande 
språkfärdighet 

 
 
Kriterierna är riktgivande och tillämpas ännu i årskurs 6 med hänsyn till språkmiljön och till hur mycket 
undervisning som getts enligt den modersmålsinriktade lärokursen. Utöver de angivna färdigheterna på 
respektive nivå skall eleverna uppvisa medvetenhet om sitt språk och sin språkförmåga, vilja att iaktta och 
korrigera sitt språk i tal och skrift, grundläggande insikter i skillnaderna mellan finska och svenska, samt 
intresse för och förmåga att läsa för åldern lämplig skönlitteratur på finska.     
 
ÅRSKURSERNA 7–9  
 
MÅL  
Målet för den modersmålsinriktade finskundervisningen i årskurserna 7–9 är att den tvåspråkiga eleven skall  

 fördjupa sin språkmedvetenhet och språkkännedom, så att han eller hon kan analysera, förbättra, 
utveckla och variera sitt språk i tal och skrift  

 lära sig att samtala naturligt och nyanserat på finska även om ämnen utöver de  alldagliga, hålla korta 
anföranden och referera händelser och berättelser  

 lära sig att läsa längre och svårare saktexter och skönlitterära texter av olika slag, refl ek 

 tera över innehållet i dem och förklara innebörden av idiomatiska ord och uttryck  

 lära sig att disponera och skriva finska berättelser och redogörelser på god finska och,  enligt 
anvisningar, rätta och förbättra framställningen  

 lära sig att följa med händelser och aktuella frågor i samhället både på svenska och  finska via 
massmedierna samt redogöra för och ta ställning till det som han eller hon har   läst eller hört  

 ha läst några finska böcker och vara intresserad av att läsa mera för åldern lämplig  litteratur och 
kunna berätta något om det finska kulturarvet i litteraturen, konsten och  musiken.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  
Ämnesområden  

 natur- och miljökunskap  



 hälsa och umgänge, klädsel och mode  

 handel och service, fritid och idrott, yrken och utbildning, kultur och kända fi nländare, massmedia och 
samhälle  

 användningen av telefon, e-post och Internet  

 litteratur, film och musik  

 olika genrer och stilarter  
 
Grammatik och språkriktighet  

 svårare böjningstyper, användning av aktiva och passiva verbformer och olika modus  

 böjningen och användningen av finskans räkneord och pronomina  

 infinitiver och unipersonella uttryck  

 bisatser och satsmotsvarigheter  

 skriv- och förkortningsregler  

 att disponera, bearbeta och korrigera texter  

 formella och informella talsituationer  

 språkvård  

 
 

KYRKSLÄTT 

I de högre klasserna finns åtta kurser i finska; i årskurs 7 läses två och i årskurs 8 och 9 tre kurser. I varje kurs 

övas både skriftliga och muntliga språkfärdigheter med olika teman samt grammatikavsnitt, som visas i tabell 

3. Alla elever läser i varje kurs en skönlitterär bok i finska; i kurserna 1-5 läses ungdomslitteratur och i 

kurserna 6-8 skall eleverna i första hand välja vuxenlitteratur. I kurs 8 gör eleverna ett individuellt 

projektarbete, där de i praktiken kan visa sina kunskaper i finska. Arbetet redovisas i en uppsats omfattande ca 

10 sidor text med innehållsförteckning, källor, bilder, tabeller etc. Uppsatserna presenteras muntligt i klassen. 

 

Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 

Strukturer 

Kurs 71 Kurs 81 Kurs 91 

Ordklasser Satsdelar Passiv 

Nomenböjning Pronomen 

Kurs 72 Kurs 82 Kurs 92 

Stadieväxling Finita och infinita verbformer Infinitiv- och 

participformerna 

Possessivsuffix Modusformerna Satsmotsvarigheter 

Tempusformerna 

Predikat, subjekt, objekt 

 

 
Kurs 83 Kurs 93 

Komparation av adjektiv och adverb Unipersonella uttryck 

Räkneord 

 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN  
Färdighetsnivån i språket i årskurs 9 enligt nivåskalan för språkkunskaper (bilaga 4):  

Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrift 

B2.1  
Självständig 
språkfärdighet, 
grundnivå 

B2.1  
Självständig  
språkfärdighet, 
grundnivå 

B2.1  
Självständig 
språkfärdighet, 
grundnivå 

B1.2  
Flytande grundläggande 
språkfärdighet 

 
De tvåspråkiga elever som har studerat enligt denna lärokurs skall bedömas enligt den och inte enligt A-
lärokursen, dvs. de skall bedömas enligt andra kriterier än de enspråkigt svenska eleverna. Färdighetsnivån i 
språket enligt nivåskalan för språkkunskaper bör vara minst B2.1 (självständig språkfärdighet, grundnivå) för 
språkförståelse och tal och minst B1.2 (flytande grundläggande språkfärdighet) för skrift. Därtill skall de visa 
att de kan anpassa sitt tal till situationen (använda vårdad standardfinska åtminstone i formella situationer), 
hålla finska och svenska ord, uttryck, betydelser och satsstrukturer isär, visa vilja att iaktta och utveckla sitt 
språk och sin tvåspråkighet och visa grundläggande insikter i fi nsk kultur och skönlitteratur. I bedömningen 



skall även beaktas elevens förmåga att studera finska, hans eller hennes omsorg, kommunikationsförmåga 
och beredvillighet att ta reda på nya saker på finska och sålunda lära sig mera både på och om språket.  
 
Om en elev har studerat enligt den modersmålsinriktade lärokursen bara på en del klasser antecknas i 
avgångsbetyget den lärokurs som han eller hon mestadels följt, och elevens kunskaper bedöms också enligt 
ifrågavarande lärokurs 

 
 
KYRKSLÄTT 

Bedömningen skall grunda sig på skriftliga prov, muntliga presentationer samt aktiviteten under 

lektionerna. 

 

 
 
7. 5  Främmande språk (A2- språk) 

 
Engelska 

 
Undervisningen i främmande språk skall ge eleven färdighet att handla i kommunikationssituationer på olika 
språk. Undervisningens uppgift är att vänja eleven vid att använda sin språkfärdighet och att fostra honom 
eller henne till att sätta värde på livsformerna i andra kulturer. Eleven skall lära sig att förstå att språket som 
färdighetsämne och kommunikationsmedel förutsätter långsiktig och allsidig kommunikativ träning. 
Främmande språk som läroämne är ett kultur- och färdighetsämne.  
 
A-språk  
A-språket studeras som ett gemensamt ämne för alla. A-språket kan dessutom inledas som frivilligt ämne. 
Goda studierutiner i den gemensamma undervisningen av A-språket skapar en grund för språkstudier som 
påbörjas senare. Genom studierna i A-språket börjar också elevernas interkulturella förmåga att utvecklas.  
 
 
 
 

KYRKSLÄTT  

A2-språk: engelska 

Enligt språkprogrammet (kapitel 2.3) inleds undervisningen i det gemensamma A2-språket, engelska från 

och med årskurs 4. 

 

Tillägnandet av goda studierutiner i den gemensamma undervisningen av A-språket skapar en grund för 

språkstudier som påbörjas senare. Genom studierna i A-språket börjar också elevernas interkulturella 

förmåga att utvecklas. 

 

 
ÅRSKURSERNA 3-6 
 
Undervisningens uppgift är att vänja eleven vid att kommunicera på ett främmande språk i mycket konkreta 
och för honom eller henne närstående situationer, till en början i synnerhet muntligt och småningom genom 
allt mera skriftlig kommunikation. Eleven skall inse att språk och kulturer är olika men ändå likvärdiga. Eleven 
skall utveckla goda rutiner för språkstudier.  
 
MÅL  
Språkfärdighet  
Eleven skall   

 lära sig att redogöra för grundläggande fakta om sig själv och sin närmaste krets och kommunicera på 
målspråket i enkla vardagssituationer där samtalspartnern vid behov kan hjälpa till  

 lära sig att med stöd av sammanhanget förstå det viktigaste innehållet i tal eller text om vardagsliv 
och rutinartade händelser  

 lära sig att skriva korta meddelanden i de allra mest bekanta och lättast förutsägbara situationerna 



som anknyter till dagliga behov och upplevelser.  
 
Kulturell kompetens  
Eleven skall  

 lära sig om den främmande kulturen och preliminärt bekanta sig med likheterna och skillnaderna 
mellan den finska kulturen och den främmande kulturen  

 lära sig att i alldagliga situationer kommunicera med infödda talare på ett sätt som är  naturligt i den 
främmande kulturen.  

 
Inlärningsstrategier  
Eleven skall  

 lära sig att ta ansvar och vara aktiv i språkinlärningssituationer  

 lära sig att utnyttja par- och grupparbete i språkstudierna  

 lära sig att självständigt utnyttja läroböcker, ordböcker och andra källor  

 lära sig att använda nya ord och strukturer i sina texter  

 lära sig att känna igen sina starka och svaga sidor som språkstuderande samt att bedöma sitt arbete 
och olika områden i sin språkfärdighet i förhållande till målen.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  
Situationer och ämnesområden med perspektiv på det egna språkets och det främmande språkets 
språkområde  

 närmiljön och bekanta personer, saker och aktiviteter som i väsentlig grad hör till den,  såsom hem 
och familjemedlemmar  

 skola, skolkamrater och lärare  

 livet på landet och i staden  

 fritidsaktiviteter som hör till elevens ålder  

 att uträtta ärenden i olika situationer  

 baskunskaper om sin egen kultur och den främmande kulturen, beroende på språket  eventuellt också 
om den främmande kulturen i Finland  

 
Strukturer  

 den del av grammatiken som är väsentlig för kommunikation på ifrågavarande språk  

 målspråkets skriftsystem efter behov och enligt språkområdets norm 
 
 Kommunikationsstrategier  

 att känna igen det väsentliga i talad och skriven text  

 att kunna hitta bestämd, avgränsad information i text och tal  

 att planera den egna kommunikationen  

 att i muntlig växelverkan stödja sig på nonverbal kommunikation och på   samtalspartnern  

 att stödja sig på skriftliga hjälpmedel vid tolkning och produktion av texter  



 

KYRKSLÄTT 

 

Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 

Strukturer 

Presens av to be / to have Månaderna Adjektivets komparation 

Hjälpverben can och must Årstiderna och väder Some-any-no 

Bestämd och obestämd artikel Klockan Pågående och enkelt presens 

This-that / these-those Alfabetet Reflexiva pronomen 

Regelbunden pluralis Jakande, nekande och frågande 

presens 

Oregelbunden pluralis 

Räkneorden 

 

Jakande och nekande imperativ 

Possessiva pronomen There is-there are 

Frågeord Ordningstal 

Veckodagarna Färger 

Vissa prepositionsuttryck 

 

Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 

Ämnesområden 

Hälsningsfraser Matord Kroppsdelar 

Berätta om sig själv och sin 

familj 

Skola och skolämnen Att kunna berätta om Finland 

och den finländska kulturen 

Namn på några länder och språk Kulturella skillnader mellan den 

finländska och den 

engelskspråkiga kulturen i fråga 

om traditioner och högtider 

Fester och högtider Hobbyer och fritidsaktiviteter 
 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 6  
Språkfärdighet  
Färdighetsnivån i språket i årskurs 6 enligt nivåskalan för språkkunskaper (bilaga):  
 

 
 

Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrift 
 

Engelska A2.1  
Den grundläggande 
språkfärdighetens 
begynnelseskede  

A1.3  
Fungerande  
elementär 
språkfärdighet  

A2.1  
Den grundläggande 
språkfärdighetens 
begynnelseskede 

A1.3  
Fungerande 
elementär 
språkfärdighet  

 
Kulturell kompetens  
Eleven  

 känner till det mest centrala innehållet, skillnaderna och likheterna mellan sin egen kultur och den 
främmande kulturen  

 kan i enkla vardagssituationer kommunicera med dem som talar målspråket.  
 
Inlärningsstrategier  
Eleven  

 använder smidigt vissa arbetssätt som är effektiva i språkstudier och språkinlärning,  såsom 
diskussioner parvis och i smågrupper, och använder läro- och ordböcker  

 har insett att språkinlärningen förutsätter ihärdig kommunikativ träning och är van vid självvärdering 
av sitt arbete.  



 
 
ÅRSKURSERNA 7–9  
 
Undervisningens uppgift är att få elevens språkfärdighet att utsträcka sig till mera krävande sociala situationer 
och till sådana områden som fritidssysselsättningar, tjänster och det offentliga livet. Det skrivna språkets andel 
i undervisningen ökar. Elevens förmåga att verka såsom den främmande kulturen förutsätter ökar och han 
eller hon skaffar sig ytterligare strategier som är utmärkande för språkstudier.  
 
 
MÅL  
Språkfärdighet, engelska  
Eleven skall  

 lära sig att förstå huvudtankarna och väsentliga detaljer i tydligt strukturerad hörd eller läst text som 
kräver en bredare allmänbildning  

 lära sig att klara sig i aningen svårare inofficiella diskussionssituationer och att muntligt  eller skriftligt 
berätta om vardagliga händelser som i viss mån innehåller detaljer  

 lära sig att bli medveten om vissa centrala skillnader mellan olika varianter av engelska.  
 
Kulturell kompetens  
Eleven skall  

 lära sig att känna den främmande kulturen och att förstå den mot bakgrund av sin  egen kultur  

 lära sig att kommunicera och handla i alldagliga situationer på ett sätt som är accepterat i den 
främmande kulturen  

 lära sig att bli medveten om att värderingar är kulturbundna.  
 
Språkinlärningsstrategier  
Eleven skall   

 lära sig att använda olika arbetssätt och inlärningsstrategier som är effektiva vid språkstudier och 
språkinlärning och att utnyttja det som han eller hon har lärt sig i modersmålet  

 lära sig att utnyttja data- och kommunikationsteknik i kunskapssökning och kommunikation  

 lära sig att göra små projektarbeten självständigt eller i grupp  

 lära sig att bedöma sitt arbete och olika områden i sin språkfärdighet i förhållande till  målen och att 
vid behov ändra sina arbetssätt.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  
Situationer och ämnesområden med perspektiv på det egna språkets och målspråkets språkområde 
utöver innehållet i årskurserna 3–6  

 fritid och hobbyer  

 resor 

 offentliga tjänster  

 studier, arbete och näringsliv  

 hållbar utveckling  

 hälsa och välfärd  

 medier  
 
Strukturer  

 verbens grundböjning och de viktigaste tempusformerna  

 användningen av substantiv och adjektiv samt de vanligaste pronomina och prepositionerna  

 den centrala satsläran och bindningsstrukturerna  
 
Kommunikationsstrategier  

 att med språkliga medel eller utifrån situationen sluta sig till innehållet i ett meddelande  

 att utnyttja den respons man får i interaktionssituationer  

 att kompensera bristfälliga språkfärdigheter med ungefärliga uttryck  

 att iaktta det egna språkbruket  

 att använda vissa uttryck som är typiska för muntlig kommunikation, såsom uttryck  som används då 
man inleder och avslutar ett inlägg och då man ber om ordet, behåller  ordet och ger respons  

 



KYRKSLÄTT 

 

Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 

Strukturer 

Kurs 71 Kurs 81 Kurs 91 

Alla tempusformer i jakande, 

nekande och frågande 

Oregelbundna verb Repetition och tillämpning av 

oregelbundna verb Obestämd och bestämd artikel 

Pågående former Indefinita pronomen Ing-form 

There is/ there are Interrogativa pronomen Passiv 

Pluralis Nationalitetsord Svenskans ”man” 

Stor bokstav 

Kurs 72 Kurs 82 Kurs 92 

Personliga och possessiva 

pronomen 

Tidsadverb, tidsuttryck och 

preposition + placering 

Svenskans ”det” 

Frågepåhäng Adjektivets komparation Konditionalis I och II 

Genitiv Posessiva pronomen Villkorssatser 

Reflexiva pronomen  

Alfabetet Kurs 83 Kurs 93 

Adjektiv/adverb + adverbens 

komparation 

Modala hjälpverb 

Olika numerus i engelskan och 

svenskan 

 

 

Relativa pronomen 

Do/make 

Räkneord 

 

Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 

Temaområden 

Kurs 71 Kurs 81 Kurs 91 

Skolor I Storbritannien London Internationalism 

Mat Multikulturella Storbritannien Australien 

Hem och familjen   

Kurs 72 Kurs 82 Kurs 92 

Kommunikation England USA 

Sport Irland New York 

Astrologi  Canada 

Husdjur   

Finland Kurs 83 Kurs 93 

 Scotland Engelskan som ett världsspråk 

 Wales Framtiden 

 



 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN  
Språkfärdighet 
Färdighetsnivån i språket på klass 9 enligt nivåskalan för språkkunskaper (bilaga): 
 

 Hörförståelse Tal  Läsförståelse Skrift 

Engelska B1.1  
Fungerande 
grundläggande 
språkfärdighet  

A2.2 
Grundläggande 
språkfärdighet stadd i 
utveckling  

B1.1  
Fungerande 
grundläggande 
språkfärdighet  

A2.2 
Grundläggande 
språkfärdighet 
stadd i utveckling  

 

Kulturell kompetens 
Eleven känner till livsformer och historia i målspråkets språkområde. 

 
Inlärningsstrategier 
Eleven  

 använder regelbundet arbetssätt som är effektiva vid språkstudier och -inlärning 

 har insett att språkinlärningen förutsätter ihärdig kommunikativ träning. 

 
Valfritt språk (B2)  

 
Studierna i valfria språk skall koncentrera sig på muntlig kommunikation i de allra vanligaste situationerna i 
vardagslivet och samtidigt fungera som en inledning till långsiktiga studier i språket i fråga i utbildningen på 
andra stadiet. Dessa grunder för läroplanen har utarbetats för fyra årsveckotimmar.  

KYRKSLÄTT,  

Tyska och/eller franska som nybörjar- och fortsättningskurs för årskurserna 8-9 /2 årsveckotimmar 

 

Syftet med undervisningen är att ge eleven grundläggande kunskaper i franska/tyska så att eleven får 

färdighet att fortsätta på andra stadiet med studierna. Målsättningen är att eleven efter att ha gått 

denna tvååriga kurs skall kunna förstå en enkel text och kommunicera i enkla vardagssituationer. 
 

MÅL  
Språkfärdighet  
Eleven skall  

 lära sig att med samtalspartnerns hjälp kommunicera i situationer som handlar om  grundläggande 
personliga fakta och om omedelbara behov  

 lära sig att förstå lätt förutsägbara frågor, anvisningar, önskningar och förbud som gäller  det dagliga 
livet  

 lära sig att läsa enkla förutsägbara meddelanden som anknyter till vardagslivet  

 lära sig att skriva kort, e-postmeddelanden, minneslappar och andra mycket korta   
meddelanden och vissa grundläggande uppgifter om sig själv och sin närmaste krets.  

 
Målet uttryckt på nivåskalan är för tal och skrift nivå A1.1–A1.2 och för hörförståelse och läsförståelse nivå 
A1.2–A1.3.  
 
 

KYRKSLÄTT 

 

Eleven 

Lär sig kommunicera i enkla vardagssituationer på 

franska/tyska 

Förstå enkel text på franska/tyska 

Förstår enkelt tal på franska/tyska 

 

Uttrycka sig muntligt och skriftligt i 

vardagssituationer 
 



 
Kulturell kompetens  
Eleven skall  

 lära sig om och förstå den finska kulturen och den främmande kulturen och bekanta sig  med 
likheterna och skillnaderna mellan dessa.  

 

KYRKSLÄTT 

Eleven 

Får en grundläggande känsla för den andra 

kulturen 

Bekantar sig med det mest kännspaka för landet i 

fråga 

Lär sig respektera den främmande kulturen 

 
Inlärningsstrategier  
Eleven skall  

 lära sig att frimodigt använda sina språkkunskaper  

 lära sig att medvetet utnyttja kunskaper, färdigheter och strategier som han eller hon  skaffat sig i 
andra språk  

 lära sig att bedöma sitt arbetssätt och olika områden av sin språkfärdighet i förhållande   till målen.  
 

KYRKSLÄTT 

Eleven 

Vågar modigt använda sina nyvunna 

språkkunskaper i tal och skrift 

Får tillräcklig grund att bygga på för djupare 

studier 
 
CENTRALT INNEHÅLL  
Situationer och ämnesområden med perspektiv på det egna språkets och målspråkets språkområde  

 att i elementära interaktionssituationer öva sig i ett språkbruk som anknyter till seder   och bruk  

 att tala om sig själv och närmiljön  

 att berätta om familj och fritid  

 att klara sig i vardagliga kommunikationssituationer, såsom att göra uppköp, att äta och   att resa.  
 
Strukturer  

 satsbildning och central grammatik som är väsentlig för kommunikation på detta språk  
 
Kommunikationsstrategier  

 att känna igen det väsentliga i talad och skriven text  

 att kunna hitta bestämd, avgränsad information i text och tal  

 att planera den egna kommunikationen  

 att iaktta det egna språkbruket  

 att i muntlig växelverkan stödja sig på samtalspartnern  

 att stödja sig på skriftliga hjälpmedel i den egna framställningen  

 
CENTRALT INNEHÅLL 
Situationer och ämnesområden med perspektiv på det egna språkets och målspråkets språkområde 

 språk som anknyter till seder och bruk i elementära interaktionssituationer 

 att tala om sig själv och närmiljön 

 familj och fritid 

 att klara sig i vardagliga kommunikationssituationer såsom att göra uppköp, att äta och att resa. 
 
Strukturer 

 satsbildning och central grammatik som är väsentlig för kommunikation på ifrågavarande språk 
 
Kommunikationsstrategier 

 att känna igen det väsentliga i talad och skriven text 

 att kunna hitta bestämd, avgränsad information i text och tal 

 att planera den egna kommunikationen 

 att iaktta det egna språkbruket 

 att i muntlig växelverkan stödja sig på samtalspartnerns hjälp 



 att stödja sig på skriftliga hjälpmedel i den egna framställningen 
 

KYRKSLÄTT 
 

NYBÖRJARFRANSKA 

 

Årskurs 8 
 

 

 

Årskurs 9 

Kurs 91 Kurs 92 Kurs 93 

Temaområden: Temaområden: Temaområden: 

Klockan 
Telefonsamtal- stämma träff, datum, 

veckodagar 
Brev och brevvänner 

Frankrikes geografi- 

väderstrecken 
Väderlek och årstider Kroppsdelar och hälsan 

Kaféliv, fransk matkultur, 

matord 
Resor och släktskapsord Beskriva någons utseende, egenskaper 

Europas länder- språk och 

nationalitetsord 
Skolan i Frankrike och Finland Beskriva vägen 

Strukturer: Strukturer: Strukturer: 

En och au framför länder À la/au Regelbundna -ir, -re verb 

Partitiv artikel Genitiv 
Passé composé med regelbundna verb (med 

avoir) 

Ordningstal Venir, faire Adjektiven vieux, beau och nouveau 

Kurs 81 Kurs 82 Kurs 83 

Temaområden: Temaområden: Temaområden: 

Hälsnings- och artighetsfraser Affärsfraser och uppköp  Frukter 

Ställa och besvara frågor 
Presentation av sig själv och andra- 

ålder, yrke 
Färger 

Eleven och familjen, husdjur Bostäder Fritidsintressen 

Strukturer: Strukturer: Strukturer: 

Substantivens genus être och avoir Adjektivens böjning och placering 

Grundtal Regelbundna –er verb Possessiva pronomen 

Personliga pronomen Nekande satser   

  Prepositioner   



  

TYSKA 
 

 

Årskurs 8 

Tyska kurs 81 

Strukturer Temaområden 

Bestämd och obestämd artikel i singular och plural Hemmet 

Nominativ  Skolan 

Svaga och starka verb i presens Vardagslivet 

Modala hjälpverb Uppköp 

Jakande, nekande och frågande satser Måltider 

Personliga och interrogativa pronomen Telefonsamtal 

Räkneord Klockan 

 

Årskurs 8 

Tyska kurs 82 

Strukturer Temaområden 

Ackusativ av substantiv Hobbyer 

Wissen  Resor 

Skiljbara verb Umgänge 

Kein- e Åsikter och känslor 

 

Årskurs 9 

Tyska kurs 91 

Strukturer Temaområden 

Presens och perfekt av svaga och starka verb Bjudningar och fester 

Modala hjälpverb och skiljbara verb Hälsa och sjukdom 

Huvudsatser och bisatser Beskrivning av Finland och de tyskspråkiga 

länderna och festtraditioner i dessa länder Nominativ, ackusativ och dativ av substantiv 

Personliga pronomen 

Prepositioner som kräver ackusativ eller dativ 

 

Årskurs 9 

Tyska kurs 92 

Strukturer Temaområden 

Imperativ Semesterplaner 

Nominativ, ackusativ och dativ av substantiv och 

personliga pronomen 

Brevskrivning på tyska 

Prepositioner som kräver ackusativ och/eller dativ Klassresa, köp av biljetter 

Personliga, possessiva och interrogativa 

pronomen i nominativ, ackusativ och dativ 

Presentation av sin skola och hemort 

Restaurangbesök 

Sportaktivitet 

 

KYRKSLÄTT 

Bedömning 

Bedömningen skall grunda sig på såväl muntlig som skriftlig språkfärdighet. 

 

Inlärningsstrategier 

Eleven använder regelbundet arbetssätt som är effektivt vid språkstudier och - inlärning och har insett 

att språkinlärningen förutsätter ihärdig kommunikativ träning. 

 

  



KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN  
 
Språkfärdighet 
Färdighetsnivån i språket på klass 9 enligt nivåskalan för språkkunskaper (bilaga): 
 
Kulturell kompetens 
Eleven känner till relationer, skillnader och likheter mellan sin egen kultur och den främmande kulturen. 
   
Inlärningsstrategier 
Eleven använder regelbundet arbetssätt som är effektiva vid språkstudier och –inlärning har insett att 
språkinlärningen förutsätter ihärdig kommunikativ träning. 
 

 
7.6 Matematik 

 
Undervisningen i matematik har som uppgift att ge eleven möjligheter att utveckla ett matematiskt tänkande 
och lära sig matematiska begrepp och de mest använda lösningsmetoderna. Undervisningen skall utveckla ett 
kreativt och exakt tänkande hos eleven och skall lära eleven att hitta och matematisera problem och söka 
lösningar på dem. Matematikens betydelse bör ses ur ett brett perspektiv – den påverkar elevens andliga 
tillväxt och främjar hans eller hennes förmåga till målmedvetet handlande och social växelverkan.  
 
Undervisningen i matematik skall framskrida systematiskt och den skall lägga en bestående grund för eleven 
att tillägna sig matematiska begrepp och strukturer. Konkretisering kan fungera som ett viktigt hjälpmedel då 
elevens erfarenheter och tankesystem förenas med matematikens abstrakta system. Läraren bör effektivt 
utnyttja problem ur vardagen som kan lösas med hjälp av matematiskt tänkande eller matematiska metoder. 
Informations- och kommunikationsteknik bör användas för att stödja elevens lärande.  

 

KYRKSLÄTT 

Mål för matematikundervisningen i Kyrkslätt är att eleverna 

 

 vänjer sig vid att iaktta omgivningen och tolka den med matematiska metoder samt att känna 

igen problemsituationer och handla ändamålsenligt i dessa 

 förstår begrepp som hänför sig till naturliga tal, bråk och decimaltal, lär sig grundläggande 

räkneoperationer i huvudet, på papper och med miniräknare samt att använda dessa för att 

lösa problem i det dagliga livet och att uppskatta storleksordningar och resultatens riktighet 

 lär sig uppskatta och mäta längd, massa, area, volym, vinklar och tid samt lär sig de 

vanligaste måttenheterna för dessa storheter och att omvandla dessa enheter 

 förstår begreppet skala och lär sig använda det för tolkning av   ritningar och kartor 

 lär sig känna igen och rita de vanligaste geometriska kropparna och figurerna, beskriva deras 

grundegenskaper och beräkna deras areor och volymer samt bekantar sig med symmetri 

 blir förtrogna med hur saker och ting kan grupperas och klassificeras, hur man kan finna och 

beskriva regelbundenheter i den omkringliggande världen samt vänjer sig vid att ställa upp, 

läsa och tolka enkla tabeller och diagram. 

 kan med ord förklara sin tankeprocess vid problemlösning 

 

 
ÅRSKURSERNA 1–2  
 
De huvudsakliga målen för undervisningen i matematik i årskurserna 1–2 är att eleven skall utveckla ett 
matematiskt tänkande, lära sig att koncentrera sig, öva sig i att lyssna och kommunicera och skaffa sig 
erfarenheter som grund för hur man bildar matematiska begrepp och strukturer.  



 

KYRKSLÄTT 

 

Årskurs 1 Årskurs 2 

Arbetssätt 

Eleven 

Får undersöka och laborera, utveckla den logiska  

slutledningsförmågan 

Får undersöka och laborera för att utveckla den 

logiska  slutledningsförmågan 

Får arbeta i egen takt, lära sig ta ansvar Får arbeta i egen takt, lära sig ta ansvar 

Lär sig att skriva ner egna tankar, 
additions och subtraktionssagor 

Lär sig att skriva ner egna tankar, additions-

subtraktions-  och multiplikationssagor 

Lär sig göra jämförelser Lär sig göra jämförelser och uppskattningar 

 
MÅL  
Eleven skall  

 lära sig att koncentrera sig, lyssna och kommunicera och utveckla sitt tänkande och få  glädje och 
tillfredsställelse av att förstå och lösa problem  

 få mångsidiga erfarenheter av olika sätt att presentera matematiska begrepp; det centrala  i 
begreppsbildningen är det muntliga och skrivna språket, olika hjälpmedel och symboler  

 förstå att begreppen bildar strukturer  

 förstå begreppet naturligt tal och lära sig hithörande grundläggande räknefärdigheter  

 lära sig att motivera sina lösningar och slutsatser med konkreta modeller och hjälpmedel, med bilder, 
muntligt eller skriftligt och lära sig att i fenomenen hitta likheter och olikheter, lagbundenheter och 
beroendeförhållanden  

 öva sig i att observera matematiska problem som dyker upp och som känns betydelsefulla och 
utmanande för eleven.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  
Tal och räkneoperationer  

 antal, räkneord och siffersymboler  

 talens egenskaper: att med konkreta hjälpmedel jämföra, klassificera, ordna, dela upp   och 
kombinera tal  

 principen för hur tiosystemet är uppbyggt  

 addition och subtraktion och sambanden mellan räknesätten vid räkning med naturliga tal  

 multiplikation och multiplikationstabeller  

 divisionsuppgifter med konkreta hjälpmedel  

 att använda olika räknesätt och hjälpmedel: klossar och material för tiosystemet, tallinjen, 
huvudräkning, användning av papper och penna  

 att undersöka antalet alternativ  

 grunden för bråkbegreppet genom att utnyttja konkreta hjälpmedel  



 

KYRKSLÄTT 
Årskurs 1 Årskurs 2 

Tal och räkneoperationer 

Förståelse för talen 0-20, bekanta sig med talen 

upp till 100. 

Förståelse för talen 0-100 och bekanta sig 
med talen upp till 1000. 

Talens egenskaper: att med konkreta hjälp-medel 

jämföra, klassificera, ordna, dela upp och 

kombinera tal 

Bekanta sig med talen 0-1. 

Principen för hur tiosystemet är uppbyggt Talens egenskaper: att med konkreta hjälp-medel 

jämföra, klassificera, ordna, dela upp och 

kombinera tal 

Addition och subtraktion och samband mellan 

räknesätten vid räkning med naturliga tal 

Principen för hur tiosystemet är uppbyggt 

Användning av olika räknesätt och hjälpmedel: 

klossar och material för tio-systemet, tallinjen, 

huvudräkning, användning av papper och penna 

Addition och subtraktion samt sambanden mellan 

räknesätten vid räkning med naturliga tal 

Bekanta sig med och förstå multiplikation och 

multiplikationstabeller 1-5 

Bekanta sig med och förstå divisionsuppgifter 

med konkreta hjälpmedel 

Användning av olika räknesätt och hjälpmedel: 

klossar och material för tiosystemet, tallinjen, 

huvudräkning, användning av papper och penna 

Att undersöka antal, alternativ och variationer 

Att med konkreta hjälpmedel lägga grunden för 

bråkbegreppet 

 
Algebra  

 att i bilder se regelbundenheter, förhållanden och beroenden  

 enkla talföljder  

 
KYRKSLÄTT 
Årskurs 1 Årskurs 2 

Algebra 

Att i bilder se regelbundenheter, förhållanden och 

beroenden 

Att i bilder se regelbundenheter, förhållande 
och beroenden 

Enkla talföljder med udda och jämna tal. Enkla talföljder med udda och jämna tal 

 
Geometri  

 att iaktta och beskriva rymdförhållanden i omgivningen  

 att iaktta, beskriva och namnge geometriska former i omgivningen  

 att känna igen, redogöra för och namnge tvådimensionella och tredimensionella former  

 geometriska grundbegrepp såsom punkt, sträcka, bruten linje, stråle, rät linje och vinkel  

 att konstruera, rita och avbilda tvådimensionella figurer och att känna igen och bygga   
tredimensionella kroppar  

 enkla speglingar och förstoringar  



 
 

KYRKSLÄTT 
Årskurs 1 Årskurs 2 

Geometri 

Att iaktta det omgivande rummet och beskriva det 

med lägesord 

Att iaktta, beskriva och namnge geometriska 
former i omgivningen 

Att iaktta, beskriva och namnge geometriska 

former i omgivningen 

Att känna igen, redogöra för och namnge 

tvådimensionella och tredimensionella former 

Att känna igen, redogöra för och namnge två-

dimensionella former 

Att lära sig de geometriska grundbegreppen såsom 

punkt, sträcka, bruten linje, stråle, rät linje och 

vinkel. Integrera med t.ex. bildkonst 

Att konstruera, rita och avbilda två-dimensionella 

figurer. 

Att konstruera, rita och avbilda två-dimensionella 

figurer och att känna igen och bygga 

tredimensionella kroppar 

Att lära sig enkla speglingar. Integrera med t.ex. 

bildkonst. 

Att lära sig enkla speglingar. Integrera med t.ex. 

bildkonst 

 
Mätning  

 principen för mätning  

 längd, massa, area, volym, tid och pris  

 att använda mätredskap  

 att använda och jämföra centrala måttenheter  

 att uppskatta mätresultat  

 
KYRKSLÄTT 
Årskurs 1 Årskurs 2 

Mätning 

Att lära sig principen för mätning Att lära sig längd (m, cm, mm), area (att lära sig 

jämföra olika stora ytor), volym (l, dl) tid (år, 

månader, klockan) och pris (€, cent) 

Att lära sig längd (m), massa (kg), volym (l), tid 

(hela och halva timmar) och pris (€) 

Att använda mätredskap, centimeter och 

millimeter 

Att använda mätredskap, centimeter Att använda och jämföra måttenheter, enhets-

byten, mm, cm, m, l, dl 

Att uppskatta mätresultat Att uppskatta mätresultat 

 
Informationsbehandling och statistik  

 att söka, samla och registrera information  

 att avläsa enkla tabeller och diagram  

 att presentera samlad information i form av stapeldiagram  

 
KYRKSLÄTT 
Årskurs 1 Årskurs 2 

Informationsbehandling och statistik 

Att söka, samla och registrera information Att söka, samla och registrera information 

Att avläsa enkla tabeller och diagram 

Att presentera samlad information i form av 

stapeldiagram 

 



 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 2  
 
Förmåga att tänka och arbeta  
Eleven  

 visar att han eller hon förstår matematiska begrepp genom att använda dem i problemlösning och 
genom att presentera och förklara dem för andra elever och för läraren  

 kan dra motiverade slutsatser och förklara sitt handlande och kan presentera sina  lösningar med 
konkreta modeller och hjälpmedel, med bilder, muntligt och skriftligt  

 kan göra jämförelser, bl.a. längdjämförelser, och sätta saker i rätt ordning, hitta  på motsatser till dem 
och klassificera dem enligt olika egenskaper och redogöra för ett föremåls läge i rummet, till exempel 
med användning av orden ovanför, under,  till höger, till vänster, bakom eller mellan; eleven kan 
jämföra mängders storlek med  användning av orden mera, mindre, lika många, mycket och litet samt 
skriva och  använda jämförelsesymbolerna  >, = och <.  

 
Tal, räkneoperationer och algebra  
Eleven  

 förstår talens betydelse i mängd- och ordningsuttryck, kan skriva tal och åskådliggöra  talen på 
tallinjen  

 kan dela upp och kombinera tal, jämföra tal, bilda summor och talföljder; han eller hon känner till 
jämna tal och udda tal  

 känner till, förstår och kan använda tiosystemet som positionssystem  

 förstår räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division och kan tillämpa dem i vardagliga 
situationer  

 kan söka alternativa lösningar på enkla problem och bestämma hur många alternativ  det fi nns  

 känner till och kan presentera enkla bråk med konkreta hjälpmedel, såsom ett halvt, en fjärdedel och 
en tredjedel.  

 
Geometri  
Eleven  

 känner till grundformerna hos plana figurer och geometriska kroppar, bl.a. fyrhörning,  triangel, cirkel, 
klot och kub och känner de geometriska grundbegreppen: punkt, sträcka, bruten linje, stråle, rät linje 
och vinkel och vet hur dessa hänför sig till de   enklaste plana fi gurerna  

 kan använda enkla speglingar och förstoringar.  
 
Mätning  
Eleven  

 kan utföra mätningar med enkla mätredskap och känner till de viktigaste storheterna,  såsom längd, 
massa, volym och tid  

 kan plocka ut det väsentliga ur enkla problem i vardagen och kan använda sina matematiska 
kunskaper och färdigheter för att lösa dem.  

 
ÅRSKURSERNA 3−5 

De huvudsakliga målen för undervisningen i matematik i årskurserna 3–5 är att utveckla ett matematiskt 
tänkande, förbereda inlärningen av matematiska tankemodeller, befästa talbegreppet och de grundläggande 
räkneoperationerna och att ge eleverna en grund för att tillägna sig matematiska begrepp och strukturer.  
 
MÅL  
Eleven skall  

 få känslan av att lyckas i matematiken  

 lära sig att bilda matematiska begrepp och begreppssystem genom att undersöka och   göra 
observationer  

 lära sig att använda matematiska begrepp  

 lära sig grundläggande räknefärdigheter och lösning av matematiska problem  

 finna likheter och skillnader, lagbundenheter och beroendeförhållanden i olika fenomen  

 motivera sitt handlande och sina slutledningar och presentera sina lösningar för andra  

 lära sig att ställa frågor och dra slutsatser på basis av observationer  

 lära sig att använda regler och följa anvisningar  

 lära sig att arbeta koncentrerat och långsiktigt och att arbeta i grupp.  



 
CENTRALT INNEHÅLL  
Tal och räkneoperationer  

 att fördjupa förståelsen för tiosystemet, att bekanta sig med 60-systemet med hjälp  av klocktider  

 att klassificera och ordna tal  

 multiplikation  

 innehållsdivision, delningsdivision och delbarhet  

 algoritmer och huvudräkning  

 begreppet bråk, omvandlingar av bråk  

 begreppet decimaltal  

 sambandet mellan bråk, decimaltal och procent  

 addition och subtraktion av bråk samt multiplikation och division med naturliga tal  

 bedömning, granskning och avrundning av räkneoperationernas resultat  

 att använda parenteser  

 begreppet negativa heltal  

 att undersöka antalet alternativ  
 
Algebra  

 begreppet uttryck  

 att tolka och skriva talföljder  

 regelbundenheter, förhållanden och beroenden  

 att söka lösningar till ekvationer och olikheter genom slutledning  

 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 

Tal och räkneoperationer och algebra 

Talområdet 0-10.000 Talområdet 0-1.000.000 Talområdet 0-1.000.000.000 

Tiosystemet, kunna räknesättens 

ordningsföljd (inte parenteser) 

Tiosystemet Att skriva uttryck 

Benämningarna: term,summa, 

differens, produkt, faktor,  kvot, 

täljare, nämnare, rest 

Räknesättens ordningsföljd Räknesättens ordningsföljd med 

parenteser 

Undersöka antalet alternativ Talens storleksordning De vanligaste delbarhetsreglerna 

Tolka och skriva talföljder Avrundning Räkna i huvudet, överslags-

räkning samt räkna på papper 

Huvudräkning Uppställning och huvudräkning Avrundning 

Uppställning: minnessiffra och 

växling 

Multiplikation med flera faktorer Division med tvåsiffrig nämnare 

Tabellerna 0-10 Multiplikation med tvåsiffriga 

faktorer 

Betona likhetstecknets betydelse 

Division, även rest Kort division Begreppet negativa heltal 

Multiplikation med 10, 100, 

1000 

Division med uppställning Bekanta sig med procent 

Multiplikation med tal som 

slutar på nollor 

Kontroll av division Tal i decimalform 

 avrundning 

 addition och subtraktion med 

uppställning 

Multiplikation med tal som 

slutar på nollor 

Begreppet bråk jämföra bråk, en 

del av en helhet 

Bråk 

 begreppet bråk 

 täljare och nämnare 

 jämföra liknämniga bråk 

 addition och subtraktion med 

liknämniga bråk 

 bråkform och blandad form 

Multiplikation med uppställning; 

ental som en faktor 

Addition och subtraktion med 

liknämniga bråk 

Begreppet bråk, del av ett antal Talens storleksordning 

Begreppet decimaltal Tiondelar och hundradelar 

Användning av decimaltecken i 

samband med priser 

Addition och subtraktion som 

huvudräkning 



Massenheter: kg, g € och cent som uppställning  multiplikation med heltal 

 samband mellan bråk, 

decimaltal och procent 

ängdenheter: km, m, dm, cm, 

mm 

Enhetsbyten 

Befästa kalendern: månadernas 

ordningsföljd, antalet 

dagar/månad, antalet dagar/år, 

antalet månader/år 

Tidsmätning: timme, minut, 

sekund, samt enhetsbyten 

Analog och digitaltid 

Avläsa tidtabeller 

Att tolka och skriva talföljder 

  

 
Geometri  

 förstoringar och förminskningar, likformighet och skala  

 speglingar i en rät linje och i en punkt, symmetri, kongruens genom att utnyttja   konkreta hjälpmedel  

 cirkeln och dess delar  

 parallella och vinkelräta räta linjer  

 vinkelmått och klassificering av vinklar  

 att undersöka och klassificera olika polygoner • omkrets och area  

 att undersöka figurers och kroppars geometriska egenskaper  

 att stärka förståelsen för mätprincipen  

 att använda och jämföra måttenheter, enhetsbyten  

 att uppskatta mätresultat och granska mätningar  
 

KYRKSLÄTT 
Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 

Geometri och mätning 

Tredimensionella figurer:kub, 

rätblock, klot, pyramid 

Tredimensionella figurer: kon 

och cylinder 

Tredimensionella figurer: 

prisma, tetraeder 

Benämningar: hörn, sidoyta, 

kant 

Klassificera plangeometriska 

figurer 

Parallellogram 

Vinkelmått och klassificering av 

vinklar omkrets 

Area Förstoringar och förminskningar, 

likformighet och skala 

Att undersöka kroppars 

geometriska egenskaper 

Tesselering Parallella och vinkelräta linjer 

Att förstärka kunnandet om 

principen för mätning 

Massaenheter: ton, kg, g, Användning av geotriangel 

Att använda och jämföra 

måttenheter, enhetsbyten 

Längdenheter: km, hm, dam m, 

dm, cm, mm 

Cirkeln och dess delar 

 

Att uppskatta mätresultat och 

granska mätningar. 

Mätredskap Användning av passare: rita 

cirklar med given radie eller 

diameter 

Volymenheter: l, dl Användning av gradskiva 

Enhetsbyten: timme, minut, 

sekund 

Mäta och rita vinklar med givet 

gradtal 

Användning av sekunder i 

praktiken 

Area: beräkning  av kvadrat och 

rektangel 

Symmetri 

Speglingar i en rät linje och i en 

punkt, symmetri, kongurens med 

konkreta hjälpmedel 

Uppskattning och mätning 



Massaenheter: ton, kg, hg, dag, 

g, dg, cg, mg 

Längdenheter: mil, km, hm, 

dam, m, dm, cm, mm 

Arealenheter km², ha, ar, m², 

dm², cm², mm² 

Volymenheter: kl, hl, dal, l, dl, 

cl, ml 

Enhetsbyten 

 
Informationsbehandling, statistik och sannolikhet  

 att söka, samla, registrera och presentera information  

 koordinatsystemet  

 att avläsa enkla tabeller och diagram  

 begreppet medelvärde och beräkning av medelvärden  

 att klassificera och ordna information, att bekanta sig med begreppen typvärde och median  

 erfarenheter av klassisk och empirisk sannolikhet  
 

KYRKSLÄTT 
Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 

Informationsbehandling, statistik och sannolikhet 

Att söka, samla, registrera och 

presentera information med hjälp 

av linje-, stolp- och 

cirkeldiagram 

Koordinatsystemet 

 

Att söka, samla, registrera och 

presentera information med hjälp 

av linje-, stolp- och 

cirkeldiagram 

Att avläsa enkla tabeller och 

diagram 

Undersöka och tolka 

dubbelsidiga diagram 

Begreppet medelvärdet och 

beräkning av medelvärdet 

Grunderna för begreppet 

typvärde och median 

Erfarenheter av klassisk och 

empirisk sannolikhet 

 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 5  
 
Förmåga att tänka och arbeta  
Eleven 

 visar att han eller hon förstår matematiska begrepp genom att använda dem i problemlösning och 
mångsidigt presentera dem med hjälpmedel, bilder, symboler, ord, tal eller  diagram  

 försöker medvetet rikta sin uppmärksamhet då han eller hon gör observationer; eleven  kan på ett 
mångsidigt sätt kommunicera om sina observationer och tankar genom att  handla, tala, skriva och 
använda symboler  

 kan beskriva verkliga situationer och fenomen matematiskt genom att jämföra,   klassificera, ordna, 
konstruera och ställa upp modeller  

 kan gruppera eller klassificera på basis av ett givet och av eleven valt kriterium och kan upptäcka 
gemensamma egenskaper; kan skilja åt kvalitativa och kvantitativa egenskaper  och kan beskriva 
konkreta och abstrakta grupper genom att göra sanna och falska  påståenden om dem  

 kan presentera matematiska problem i ny form; eleven kan tolka en enkel text, bild eller  händelse och 
kan göra upp en plan för att lösa ett problem  

 kan följa regler.  
 
Tal, räkneoperationer och algebra  
Eleven  

 förstår tiosystemet också för decimaltalens del och är säker i sin användning av dem; eleven förstår 
begreppen negativt tal och bråk och kan åskådliggöra dem på olika sätt  

 kan uttrycka räkneoperationer skriftligt och muntligt och känner till sambanden mellan  olika 
räkneoperationer; eleven kan med överslagsräkning göra en uppskattning av ett  resultat i förväg och 



kan undersöka de olika skedena i beräkningarna efter att de är  utförda och bedöma hur förnuftig 
lösningen är  

 kan bilda och fortsätta talföljder och presentera beroendeförhållanden.  
 
Geometri  
Eleven  

 kan göra figurer enligt givna instruktioner; eleven kan upptäcka egenskaper hos enkla   geometriska 
figurer och känner till den struktur som bildas av begreppen för plana fi gurer  

 känner igen likformighet; eleven kan göra speglingar i en rät linje samt förstora  och förminska figurer i 
ett givet förhållande; han eller hon känner igen figurer som är  symmetriska med avseende på en rät 
linje  

 förstår principerna som gäller vid mätning; eleven kan uppskatta mätobjektets storlek,  hur rimligt 
mätningsresultatet är och ange det med lämplig måttenhet  

 kan beräkna arean och omkretsen för parallellogrammer och trianglar.  
 
Informationsbehandling och statistik samt sannolikhet  
Eleven  

 kan samla uppgifter, ordna, klassificera och presentera dem i statistisk form; han eller  hon kan läsa 
enkla tabeller och diagram  

 kan klarlägga antalet möjliga utfall och alternativ och avgöra om en händelse är omöjlig  eller säker.  
 
ÅRSKURSERNA 6−9 

De huvudsakliga målen för undervisningen i matematik i årskurserna 6–9 är att fördjupa förståelsen för 
matematiska begrepp och erbjuda tillräckliga grundläggande matematiska färdigheter. Att skaffa sig 
grundläggande färdigheter innebär att eleven ställer upp modeller för matematiska problem ur vardagen, lär 
sig matematiska tankemodeller och övar sig i att minnas, koncentrera sig och uttrycka sig exakt.  
 
 
MÅL  
Eleven skall    

 lära sig att i matematiken lita på sig själv och ta ansvar för den egna inlärningsprocessen  

 lära sig att förstå betydelsen av matematiska begrepp och regler och lära sig att se sambanden 
mellan matematiken och den reella världen  

 lära sig räknefärdigheter och att lösa matematiska problem  

 lära sig ett logiskt och kreativt tänkande  

 lära sig att tillämpa olika metoder för att hämta och bearbeta information  

 lära sig att uttrycka sina tankar entydigt och att motivera sitt handlande och sina slutsatser  

 lära sig att ställa frågor och dra slutsatser utgående från observationer  

 lära sig att upptäcka lagbundenheter  

 lära sig att arbeta koncentrerat och långsiktigt och att fungera i grupp.  
 
CENTRALT INNEHÅLL  
Tankeförmåga och tankemetoder  

 att utföra uppgifter som kräver logiskt tänkande såsom att klassificera, jämföra, ordna,  mäta, 
konstruera, ställa upp modeller, söka regler och beroenden och att presentera dem  

 att tolka och använda begrepp som behövs vid jämförelser och i beroenden  

 att tolka och producera matematiska texter  

 enkel bevisföring: motiverade uppskattningar och försök, den systematiska försök- och  
misstagmetoden, att påvisa fel, direkt bevisföring  

 att lösa kombinatoriska problem med olika metoder  

 att använda skisser och redskap som stöder tänkandet  

 matematikens historia  
 
Tal och räkneoperationer  

 fördjupad förståelse för de grundläggande räkneoperationerna  

 naturliga tal, hela tal, rationella tal, reella tal  

 motsatt tal, absolutbelopp, inverterat tal  

 tidsberäkning, tidsintervall  

 primtal, faktorisering, talens delbarhetsregler  



 förkortning och förlängning av bråk och omvandling av decimaltal till bråk  

 multiplikation och division med decimaltal och bråk  

 hyfsning av uttryck  

 förhållande och proportionalitet  

 fördjupad förståelse för begreppet procent, procenträkning  

 avrundning och överslagsräkning och användning av miniräknare  

 potenser med heltalsexponenter  

 begreppet rot och räkneoperationer med kvadratrot  
 
Algebra  

 uttryck och hyfsning av uttryck  

 potensuttryck och hyfsning av potensuttryck  

 begreppet polynom, addition, subtraktion och multiplikation med polynom  

 begreppet variabel, beräkning av värdet av ett uttryck  

 ekvationer, olikheter, defi nitionsmängd, lösningsmängd  

 lösning av förstagradsekvationer  

 lösning av ofullständiga andragradsekvationer  

 proportionalitet  

 ekvationssystem samt algebraiska och grafiska lösningar av dem  

 undersökning och uppställning av talföljder  
 
Funktioner  

 att upptäcka ett beroende och att uttrycka det med hjälp av variabler  

 begreppet funktion  

 att åskådliggöra talpar i koordinatsystemet  

 att tolka enkla funktioner och rita graferna av dem i ett koordinatsystem  

 att undersöka funktionsgrafer: nollställe, största och minsta värde, växande eller   avtagande funktion  

 linjära funktioner  

 direkt och indirekt proportionalitet  
 
Geometri  

 samband mellan vinklar  

 begrepp som anknyter till trianglar och fyrhörningar  

 regelbundna polygoner  

 cirkeln och begrepp i anslutning till cirkeln  

 att beräkna omkretsen och arean för figurer i planet  

 att benämna och klassifi cera kroppar  

 att beräkna volymen och arean för kroppar  

 kongruens och likformighet  

 geometriska konstruktioner  

 kongruensavbildningar i planet: spegling, rotation och förskjutning  

 Pythagoras sats  

 samband mellan trianglar och cirklar  

 trigonometri och beräkning av de olika delarna i rätvinkliga trianglar  



 
Sannolikhet och statistik  

 begreppet sannolikhet  

 frekvens och relativ frekvens  

 definitionerna för medelvärde, typvärde och median  

 begreppet spridning  

 att tolka diagram  

 att samla in och bearbeta information och presentera den i användbar form  
 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 6 

Tal och räkneoperationer och 

algebra 

Geometri,mätning och enheter Sannolikhet och statistik 

Fördjupning av räkning med 

naturliga tal 

Koordinatsystemet Statistik repetition 

  

Faktorisering, talens delbarhets-

regler 

Volymberäkning: rätblock och 

kub 

Tal i decimalform 

 multiplikation med båda 

faktorerna i decimalform 

 division med nämnaren i 

decimalform 

 omvandling mellan 

decimalform och bråkform 

Kunna rita spetsvinklig, 

trubbvinklig och rätvinklig 

triangel 

Bråk 

 bråkform och blandad form 

 förlänga och förkorta bråk 

 jämföra storleken av 

oliknämniga bråk 

 proportionalitet 

 skalan 

Repetition av måttenheter 

Tid 

 repetition av tidsenhet 

 tidsberäkning och tidsintervall 

Volymenheter: m³, dm³, cm³, 

mm³ 

Procenträkning 

 bestämning av en viss % av 

någonting 

 rabatt, ränta 

 med miniräknare 

Enhetstabell 

Sambandet 1 l = 1 dm³  och  

1000 l = 1 m³ 

Uppskattning och mätning 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åk 8    

Kurs 81 Kurs 82 Kurs 83 Kurs 84 

Potenser och 

kvadratrötter 

 

Polynom 

 Addition och 

subtraktion 

 Multiplikation, 

även (a+b)(c+d) 

 Division med 

monom i täljare 

och nämnare 

 

Ekvationer 

 Enkla ekvationer 

 Ekvationer med 

polynom och bråk 

 Analogier 

 Tillämpningar 

 Olikheter 

 

Procenträkning 

 

Geometri 

 Cirkeln 

 Rymdgeometri 

 

Funktioner 

 Introduktion av 

funktionsbegrepp

et 

 Den räta linjen 

 Proportionalitet 

 Tillämpningar 

 

Statistik 

o Lägesmått 

o Klassindelning 

 Projektarbete i 

vilket 

kalkylprogram 

används 

 

 

Åk 9   

Kurs 91 Kurs 92 Kurs 93 

Geometri 

 Likformighet och skalor 

 Pythagoras sats 

 Trigonometri 

 Tillämpningar inom 

rymdgeometrin 

 

Ekvationer och funktioner 

 Linjära funktioner och 

parabler 

 Ekvationer och 

ekvationssystem 

 Problemlösning 

 Ofullständiga 

andragradsekvationer 

 

Procent och promille 

 

Faktorisering 

 

Målinriktad matematik 

 

Åk 7   

Kurs 71 Kurs 72 Kurs 73 

De fyra räknesätten med 

positiva och negativa tal 

 

Potensering med positiv och 

negativ bas 

 

Textuppgifter med enheter, 

närmevärden (decimaltal) 

och avrundning 

 

Geometri  

 Grundläggande 

begrepp 

 Koordinatsystemet 

 Symmetri och 

avbildning 

 Vinklar 

 Trianglar och 

fyrhörningar 

 Konstruktioner 

 Längd- och 

areaberäkningar för 

trianglar och 

fyrhörningar 

 

De fyra räknesätten med bråk 

 

Sannolikhetslära 

 

Statistik 

 Tolka och rita statistiska 

diagram 

 Begreppen frekvens, 

medelvärde, median och 

typvärde 

 



KRITERIER FÖR SLUTBEDÖMNINGEN FÖR VITSORDET 8 
Tankeförmåga och tankemetoder  
Eleven  

 lägger märke till likheter och lagbundenheter i olika händelser  

 kan i sitt tal använda logiska element som och, eller, om så, inte, fi nns, fi nns inte  

 kan sluta sig till sanningsvärdet hos enkla påståenden  

 kan matematisera ett enkelt textproblem och göra upp en plan för att lösa problemet,  lösa det och 
granska lösningens riktighet  

 kan använda klassificering vid lösning av matematiska problem  

 kan systematiskt presentera möjliga lösningsalternativ genom att använda tabell,  träddiagram, 
stigschema eller annat diagram.  

 
Tal och räkneoperationer  
Eleven  

 kan bedöma ett eventuellt resultat och göra upp en plan över hur man löser en  räkneuppgift och har 
en tillförlitlig grundläggande räknefärdighet  

 kan utföra potensräkningar där exponenten är ett naturligt tal och faktorisera tal i  primfaktorer  

 kan lösa uppgifter där kvadratrötter behövs  

 kan använda proportionalitet, procenträkning och andra räkneoperationer vid lösning  av problem som 
man stöter på i vardagen.  

 
Algebra  
Eleven  

 kan lösa ekvationer av första graden  

 kan hyfsa enkla algebraiska uttryck  

 behärskar räkneoperationerna för potenser  

 kan bilda ekvationer ur ett enkla vardagsproblem och lösa dem algebraiskt eller via  slutledningar  

 kan använda ekvationssystem för att lösa enkla problem  

 kan bedöma hur förnuftig en lösning är och granska de olika skedena i sin lösning.  
 
Funktioner  
Eleven  

 kan definiera koordinaterna för punkter i koordinatsystemet  

 kan ställa upp en tabell av talpar enligt en given regel  

 kan bestämma nollstället för linjära funktioner  

 kan bilda och bestämma följande tal i en talföljd enligt en given regel och kan muntligt  berätta hur 
talföljden enligt den givna regeln bildas  

 känner till riktningskoefficientens och konstantens betydelse i ekvationer för en rät linje;   eleven kan 
grafiskt bestämma skärningspunkten för två linjer.  

 
Geometri  
Eleven  

 kan känna igen olika geometriska former och känner till deras egenskaper  

 kan tillämpa de inlärda formlerna för omkrets, area och volym  

 kan använda passare och linjal för att göra enkla geometriska konstruktioner  

 kan upptäcka likformiga, kongruenta och symmetriska figurer och kan tillämpa denna  förmåga för att 
undersöka egenskaperna hos trianglar och fyrhörningar  

 kan i enkla situationer tillämpa samband mellan två vinklar  

 kan använda Pythagoras sats och trigonometri för att beräkna delarna i en rätvinklig  triangel  

 kan utföra mätningar och hithörande beräkningar och kan utföra enhetsbyten med de   vanligaste 
enheterna.  

 
Sannolikhet och statistik  
Eleven  

 kan bestämma antalet möjliga utfall och kan utföra enkla empiriska undersökningar om sannolikhet; 
han eller hon förstår betydelsen av sannolikheter och slumpmässighet  i vardagssituationer  

 kan läsa olika tabeller och diagram och kan ur ett givet material bestämma frekvenser,  medelvärde, 
median och typvärde.  



 

 

7. 7 Miljö- och naturkunskap 
 
ÅRSKURSERNA 1–4 
 
Miljö- och naturkunskap är en integrerad ämnesgrupp, sammansatt av biologi, geografi, fysik, kemi och 
hälsokunskap. Undervisningen omfattar dessutom principerna för hållbar utveckling. Målet för undervisningen 
är att eleven lär sig att förstå naturen och kulturmiljön, sig själv och andra, olikheter människor emellan samt 
hälsa och sjukdom.  
 
Undervisningen i miljö- och naturkunskap bygger på ett undersökande och problemcentrerat betraktelsesätt, 
med utgångspunkt i frågor, fenomen och händelser som anknyter till elevens egen miljö och elevens tidigare 
kunskaper, färdigheter och erfarenheter. En undervisning inriktad på erfarenheter och upplevelser utvecklar 
hos eleven ett positivt förhållande till natur och miljö. 
 
Arbetssätt och innehåll i miljö- och naturkunskap väljs utifrån elevernas förutsättningar och utvecklingsnivå 
samt på ett sätt som också möjliggör studiesituationer utomhus. Begreppen inom miljö- och naturkunskap kan 
struktureras till helheter där eleven, den omgivande världen och elevens handlande som medlem i samhället 
granskas. Studierna av dessa helheter hjälper eleven att förstå sin omgivning samt växelverkan mellan 
människan och hennes miljö. 
 
MÅL 
Eleven skall  

 lära sig att handla tryggt och självbevarande i sin egen närmiljö samt lära sig att följa givna regler i skolan, 
närmiljön och trafiken  

 lära sig att känna naturen och kulturmiljön i den närmaste omgivningen samt lära sig att iaktta 
förändringar i dem samt att uppfatta den egna hembygden som en del av Finland och Norden 

 lära sig att skaffa information om natur och miljö genom att iaktta, undersöka och använda olika slags 
källmaterial 

 lära sig att göra iakttagelser med hjälp av olika sinnen och enkla verktyg samt lära sig att beskriva, 
jämföra och klassificera observationerna 

 lära sig att göra enkla naturvetenskapliga försök 

 lära sig att tolka och rita enkla kartor samt använda kartverk 

 lära sig att presentera information om miljön och dess fenomen på olika sätt 

 lära sig att använda de begrepp som används för att beskriva och förklara miljön och därmed 
sammanhängande fenomen och objekt 

 lära sig att värna om naturen och att spara energiresurser 

 lära sig psykisk och fysisk självkännedom och social kompetens och att uppskatta sig själv och andra 

 lära sig känna begrepp, termer och handlingssätt som anknyter till hälsa, sjukdom och hälsofrämjande 
samt lära sig att göra hälsofrämjande val. 

 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 1 

Förslag till arbetsätt Förslag till temaområden 

Storyline Skolans näromgivning 

Enkla experiment 

 

Årskurs 2 

Förslag till arbetsätt Förslag till temaområden 

Forskning; egen text, egen produktion Urtidsdjur 

Storyline Solsystemet, universum, rymden 

Enkla experiment 

 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
Organismerna och livsmiljön 



 de grundläggande dragen i den levande och icke-levande naturen 

 olika livsmiljöer samt organismernas anpassning till dem 

 de vanligaste växterna, svamparna och djurarterna i den egna omgivningen 

 naturen under de olika årstiderna 

 livsskedena hos växter och djur 

 matens ursprung och produktion 

 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 1 Årskurs 2 

Organismerna och livsmiljön 

Att iaktta olika livsmiljöer Att iaktta olika livsmiljöer 

Namn på djurens ungar Skillnader mellan levande och livlös natur 

Att känna igen de vanligaste växterna och djuren i 

den egna omgivningen 

Att känna igen och beskriva de vanligaste 

växterna, svamparna och djurarterna i den egna 

omgivningen 

 

 

Årskurs 3 Årskurs 4 

Organismerna och livsmiljön 

Att iaktta olika livsmiljöer såsom gårdar, parker, 

skogar, ängar och åkrar under olika årstider 

Hav och vattendrag som livsmiljö för växter och 

djur 

Matens ursprung och produktion Fotosyntes 

Att känna igen, beskriva och klassificera de 

vanligaste växterna, svamparna och djurarterna i 

den egna omgivningen 

Att känna igen, beskriva och klassificera de 

vanligaste växtarterna och djuren hemma och i 

Norden 

Växtens delar och fortplantningen Näringskedjor 

 
Den egna närmiljön, hembygden och jordklotet som människans livsmiljö 

 den egna närmiljön 

 årstider och tid på dygnet 

 viktiga strukturer i terrängen samt kartan 

 hembygden och det egna landskapet, deras naturförhållanden, landskap och kulturmiljö samt människans 
verksamhet  

 Finland, Norden och övriga närområden samt jordklotet som människans livsmiljö 

 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 1 Årskurs 2 

Den egna närmiljön, hembygden och jordklotet som människans livsmiljö 

Iaktta och undersöka naturfenomen och 
förändringar i sin egen närmiljö  

Iaktta och undersöka naturfenomen och 
förändringar i sin egen närmiljö 

Bekanta sig med begrepp som gäller årstider 
och tid på dygnet 

Månaderna 

Mitt fosterland Att bekanta sig med hembygden och det egna 

landskapet 

Min familj Att bekanta sig med kartan och känna till de fyra 

huvudväderstrecken 

 
Skolan börjar 

Helger och traditioner 

Helger och traditioner 

Skolan förr 

Mitt fosterland och våra grannländer 

Olika yrken 

 

Årskurs 3 Årskurs 4 

Den egna närmiljön, hembygden och jordklotet som människans livsmiljö 

Att betrakta olika landsbygds- och stadsmiljöer i  Människan och havet 



Finland Norden och övriga närområden 

Karta och kompass; skalan 

Finland 

 
 

Fenomen i omgivningen 

 fenomen som ansluter sig till ljud och ljus samt hur man skyddar hörsel och syn 

 värmefenomen och -källor  

 funktionsprinciperna för enkla anordningar samt att bekanta sig med hållfastheten i olika konstruktioner  

 fenomen inom magnetism och elektricitet 
 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 1 Årskurs 2 

Fenomen i omgivningen 

Att undersöka värmefenomen som exempelvis 

temperaturmätning. 
 

Att undersöka fenomen som ansluter sig till 
ljud och ljus såsom ljudets och ljusets  
fortplantning och reflexion, hur skuggan 
uppkommer samt ljudets och ljusets ursprung 
samt hur man skyddar hörsel och syn. 

Ljus och ljud; ögat och örat 

De fem sinnena 

 

Årskurs 3 Årskurs 4 

Fenomen i omgivningen 

Elektricitet; enkla strömkretsar Vattnets kretslopp 

 

 
Olika ämnen i miljön 

 ämnen och material som förekommer i vardagen, att använda dem sparsamt och att återanvända dem 

 luftens egenskaper samt förbränning och brandsäkerhet 

 vattnets egenskaper och förändringar i dess aggregationstillstånd, vattnets användning och kretslopp i 
naturen 

 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 1 Årskurs 2 

Olika ämnen i miljön 

Luftens egenskaper; vad är vind? 
 

Att undersöka vattnets egenskaper och 
förändringar i dess aggregationstillstånd 

 

 

Årskurs 3 Årskurs 4 

Olika ämnen i miljön 

Att undersöka ämnen och föremål som 

förekommer i vardagen, att inse nyttan av att 

använda dem sparsamt och att återanvända dem 

Att undersöka vattnets egenskaper och 

förändringar i dess aggregationstillstånd; 

kokpunkt, fryspunkt, avdunstning,… 

Naturresurser; bl.a. olja, vind, vatten och sparsam 

användning av naturresurser 

 
Människan och hälsan  

 att i huvuddrag lära känna människokroppen samt hur den växer och utvecklas 

 hälsovanor och att sköta sin hälsa 

 sjukdomsförlopp och de vanligaste sjukdomarna hos barn, att handla i nödsituationer och enkla åtgärder i 
första hjälpen 

 att inse betydelsen av att vårda sitt välbefinnande och sin mentala hälsa via familj och vänner, genom att 
identifiera känslor och genom kommunikation med andra 

 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 1 Årskurs 2 



Människan och hälsan 

Goda kostvanor; matpyramiden och kostcirkeln 
 

112 
Hälsovanor och att sköta sin hälsa 

 

Årskurs 3 Årskurs 4 

Människan och hälsan 

Att behärska grunderna i förstahjälp Att behärska grunderna i förstahjälp 

Människokroppen i huvuddrag Kroppsligt och själsligt välbefinnande 

 
Säkerhet 

 att förebygga mobbning och våld, att respektera fysisk integritet, tryggheten i den egna skolan, att röra sig 
tryggt i trafiken och att undvika risksituationer, olyckor hemma och under fritiden 

 överenskommelser och regler, goda seder och hänsyn till andra, att använda pengar och att respektera 
andras egendom 

 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 1 Årskurs 2 

Säkerhet 

Trygghet i trafiken Simregler 

Trygghet i skolan Trygghet i skolan 

 

Årskurs 3 Årskurs 4 

Säkerhet 

Trafiksäkerhet; cykeln Trafiksäkerhet; cykeln 

Regler Regler 

Att förhindra mobbning Att förhindra mobbning 

Menföre, båtliv, sjövett 

 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 4 
Kunskaper i naturundersökning 
Eleven  

 kan göra iakttagelser med sina olika sinnen och fästa uppmärksamhet vid det väsentliga i det som 
undersöks 

 kan beskriva, jämföra och klassificera föremål, organismer och fenomen på basis av deras olika 
egenskaper 

 kan under handledning göra enkla undersökningar om naturen och dess fenomen och om kulturmiljön 

 kan använda olika slags informationskällor och jämföra information som skaffats på olika sätt 

 kan presentera informationen han inhämtat om naturen och kulturmiljön i tal och skrift samt genom att 
teckna. 

 
Organismerna och livsmiljön 
Eleven 

 förstår hur den levande och icke-levande naturen skiljer sig från varandra samt kan beskriva drag i olika 
livsmiljöer såsom gårdar, parker, skogar, ängar och åkrar och känner igen deras vanligaste arter; eleven 
kan ge exempel på ryggradsdjur och ryggradslösa djur 

 känner till årstidernas variation och kan beskriva hur olika organismer har anpassat sig till olika årstider 
och speciellt till vintern i Finland  

 vet varifrån födoämnena kommer och var maten produceras 

 kan beskriva skillnader mellan naturmiljö och kulturmiljö, visar intresse och ansvar för dem och kan 
bedöma miljöns skönhet, mångfald och trivsamhet 

 förstår hur man betecknar olika objekt på en karta, kan använda väderstreck, teckenförklaringar och 
skalor som hjälp vid kartläsning och kan rita en enkel karta över skolgården och den egna närmiljön 

 kan beskriva naturförhållanden och människans verksamhet i sin hembygd och i sitt eget landskap 

 eleven har en uppfattning om Finland, de nordiska länderna och övriga närområden och inser rikedomen i 
deras naturlandskap 

 förstår att den egna hembygden är en del av Finland och att Finland är en del av Norden samt förstår att 
människorna lever på jordklotet.  



 
Ämnen och fenomen i miljön 
Eleven 

 kan använda centrala begrepp och gestalta begreppsliga helheter 

 kan använda enkla undersökningsredskap såsom klocka, måttband, termometer och lupp och dessutom 
egenhändigt gjorda redskap 

 kan förklara hur enkla anordningar såsom hävstänger, hjul och fjädrar fungerar samt kan undersöka 
hållfastheten i olika konstruktioner 

 kan bygga en enkel strömkrets med hjälp av batteri, lampa och ledare samt känner till de elapparater som 
används i hemmet; eleven förstår att elanvändningen är förenad med risker och han kan använda 
elapparater tryggt 

 känner till olika ljus-, ljud- och värmekällor och känner igen och kan undersöka ljus-, ljud- och 
värmefenomen såsom ljudets fortplantning, ljusets fortplantning och reflexion samt värmeöverföring och 
uppvärmning 

 känner till åtgärder för att skydda syn och hörsel och för att förebygga brännskador och kan handla 
därefter 

 kan undersöka egenskaper hos luft och vatten, ändringar i vattnets aggregationstillstånd och kan beskriva 
vattnets kretslopp i naturen 

 förstår vad ämnesomvandling innebär, t.ex. då ett ljus eller trä brinner samt känner till lättantändliga 
ämnen och kan använda första hands släckningsutrustning 

 känner egenskaper hos och användning av olika ämnen och material samt vet att det i hemmet kan finnas 
skadliga ämnen såsom mediciner, tvätt- och rengöringsmedel samt lösningsmedel och tobaks- och 
alkoholprodukter 

 kan sortera avfall i hemmet, skräpar inte ner i naturen och kan spara vatten, el och värme. 
 
Människan och hälsan  
Eleven 

 kan beskriva olika skeden i en människas uppväxt, utveckling och levnadslopp, kan namnge människans 
viktigaste kroppsdelar och centrala livsfunktioner 

 känner till hälsofrämjande vardagliga vanor och rutiner såsom dygnsrytm, tillräcklig sömn och vila, näring, 
regelbundna matvanor, daglig motion, riktiga arbetsställningar i skolan och hemma, hållning, munhygien, 
kroppshygien, klädsel 

 behärskar grundnormerna för hur man fungerar i grupp och för ett artigt uppförande; han känner igen och 
kan namnge olika känslor och vet att det går att reglera känslouttryck 

 kan beskriva de vanligaste barnsjukdomarna, deras symtom och egenvård; han känner till grundläggande 
principer för medicinanvändning; han  behärskar grunderna i första hjälpen samt kan tillkalla och hämta 
hjälp vid behov. 

 
Säkerhet 
Eleven 

 kan beskriva olika kännetecken på mobbning och våld; han har kännedom om individens rätt till fysisk 
integritet och känner till skillnaderna mellan acceptabel och oönskad beröring; eleven vet hur han vid 
behov kan söka hjälp och vet vem som erbjuder hjälp i skolan och närmiljön 

 vet vad som är lagligt och olagligt för hans eller hennes åldersgrupp 

 vet och känner igen de riskfaktorer som hotar tryggheten i närmiljön och i trafiken, till sjöss och på isen; 
han känner till de centrala trafikreglerna för fotgängare och cyklister och förstår varför överenskomna 
regler och anvisningar måste följas. 



 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

Skolans läge i en skogsdunge mitt emellan en insjö och en havsvik ger möjligheter till att på ett 

mycket konkret sätt behandla stoffet i miljö- och naturkunskap. 

 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Skolans läge mitt i naturen omgiven av sjöar och skogar ger möjligheter till att på ett mycket 

konkret sätt behandla stoffet i miljö- och naturkunskap. 

 

Karuby skola 

Skolans ligger nära skogen och vid en havsvik och ger möjligheter till att på ett mycket 

konkret sätt behandla stoffet i miljö- och naturkunskap. Varje månad traskar hela skolan ut i 

skogen och upplever naturen med sina årstidsväxlingar. 
 
7. 8  Biologi och geografi 
 
ÅRSKURSERNA 5–6 
 
I undervisningen i biologi undersöker man livet och dess yttringar. Undervisningen anordnas på ett sådant 
sätt, att eleven lär sig känna igen olika arter, förstår växelverkan mellan organismer och deras livsmiljöer samt 
lär sig att uppskatta och vårda naturens mångfald. Målet för undervisningen i biologi är att eleven också skall 
lära känna sig själv som människa och som en del av naturen. I undervisningen utomhus skall eleven ha 
möjlighet till positiva upplevelser och erfarenheter av naturen samt lära sig att iaktta miljön. Undervisningen i 
biologi skall basera sig på undersökande inlärning som sker både i terrängen och i klassrummet.  
 
I undervisningen i geografi betraktar eleven jordklotet och dess olika områden. Undervisningen skall hjälpa 
eleven att förstå fenomen som ansluter sig till naturen och människans verksamhet och växelverkan mellan 
dem på olika områden. Målet för undervisningen i geografi är att elevens världsbild skall utvidgas från 
hemlandet till Europa och den övriga världen. Undervisningen anordnas så att eleven får en uppfattning om 
mångfalden av natur- och kulturmiljöer på olika håll i världen och lär sig att uppskatta dem. Undervisningen i 
geografi skall skapa en grund för internationalism och tolerans mellan olika nationer och kulturer.  
 
I årskurserna 5–6 integreras även undervisning i hälsokunskap i undervisningen i biologi och geografi. Med 
hjälp av undervisningen i hälsokunskap skall eleven lära sig att förstå sin egen uppväxt och utveckling som en 
fysisk, psykisk och social process samt som växelverkan mellan människan och hennes miljö.  
 
Undervisningen i biologi och geografi skall betona ansvar, naturskydd och vård av livsmiljöer samt stödja 
elevens uppväxt till en aktiv medborgare som har förbundit sig vid en hållbar livsstil. 

 
MÅL  
Eleven skall  

 lära sig att känna till olika arter, deras uppbyggnad och liv samt deras anpassning till sina livsmiljöer 

 lära sig att uppfatta den levande naturen och klassificera organismer 

 lära sig att röra sig i naturen samt att iaktta och undersöka naturen i terrängen  

 lära sig att förstå att människan är beroende av naturen i sin näringsproduktion 

 lära sig att utveckla sin förmåga att tolka naturen, handla miljövänligt, vårda sig om sin närmiljö och 
skydda naturen 

 lära sig att känna till grundläggande fakta om människans byggnad och livsfunktioner 

 lära sig att uppskatta uppväxt och utveckling som vars och ens personliga process, lära sig känna igen 
pubertetens särdrag samt att förstå människans sexualitet 

 lära sig att reflektera över frågor som gäller uppväxt, utveckling, människors olikhet och social 
växelverkan  

 lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar och ta hänsyn till andra människor 



 lära sig att rita och tolka kartor samt lära sig att använda statistik, diagram, bilder och elektroniska medier 
som geografiska informationskällor 

 veta var olika platser finns på världskartan samt känna till det centrala namnskicket 

 lära sig att förstå att den mänskliga verksamheten är beroende av de möjligheter som miljön på jordklotet 
erbjuder  

 sätta sig in i Europas geografi och andra områden på jordklotet samt lära sig att värdera och förhålla sig 
positivt till främmande länder, folk och kulturer. 

 
CENTRALT INNEHÅLL  
Organismerna och livsmiljöerna 

 att känna igen de viktigaste arterna i närområdena samt att under handledning samla in växter  

 organismernas livsmiljöer såsom skog och myr samt näringskedjor och skogsbruk 

 växternas tillväxt och att experimentellt undersöka den samt djurens och växternas fortplantning  

 livsmedlens ursprung och produktion och trädgårdens produkter 
 
Människans byggnad och livsfunktioner, uppväxt, utveckling och hälsa 

 människokroppens byggnad och centrala livsfunktioner, fortplantning samt pubertetens fysiska, psykiska 
och sociala förändringar  

 att uppskatta och skydda sin egen kropp, faktorer som stöder eller hindrar en sund uppväxt och 
individuella variationer av sexuell utveckling 

 sociala faktorer som anknyter till människorelationer, omsorg och känsloreglering, fördragsamhet, samt 
rättigheter och ansvar som hör till elevens ålder  

 
Naturens mångfald  

 betydelsen av naturens mångfald samt de rättigheter och skyldigheter allemansrätten innebär 
 
Europa som en del av världen 

 Europa på världskartan och Europas kartbild 

 klimat- och vegetationszonerna samt människans verksamhet i Europa 
 
Människolivets och livsmiljöernas mångfald på jordklotet 

 världskartans centrala namnbestånd samt kartfärdigheter 

 regnskogar, savanner, stäpper, öknar och områden för vinterregn, den tempererade zonen och den kalla 
zonen som livsmiljöer för människan samt människolivets mångfald i olika slags miljöer 

 att bekanta sig med växelverkan mellan naturen och människan samt förändringar i miljön som en följd av 
människans verksamhet 

 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 5 Årskurs 6 

Europa som en del av världen Människolivets och livsmiljöernas mångfald på 

jordklotet 

Att studera Europa på världskartan samt att 

gestalta Europas kartbild 

 I huvuddrag känna de europeiska staterna och 

deras huvudstäder samt känna till särdrag hos 

olika europeiska stater 

 Europas naturförhållanden 

Regnskogar, savanner, stäpper, öknar och 

områden för vinterregn, den tempererade zonen 

och den kalla zonen som livsmiljöer för 

människan samt människolivets och djurlivets 

mångfald i olika slags miljöer 

 Asien i huvuddrag 

 Australien och Oceanien 

 Afrika 

 Särdrag i främmande kulturer 

Klimat- och vegetationszonerna och djurlivet i 

Europa 

 Klimatets inverkan på bl.a. jordbruket 



Att öva sig i att använda olika slags kartor, 

jordgloben och andra geografiska 

informationskällor samt att öva sig i att presentera 

information.  

 skala, teckenförklaringar 

 tolka statistik, diagram, bilder och elektronisk 

information samt att själv producera diagram 

och bilder på basen av information. 

Att öva sig i att använda olika slags kartor, 

jordgloben och andra geografiska 

informationskällor samt att öva sig i att presentera 

information.  

 skala, teckenförklaringar 

 tolka statistik, diagram, bilder och elektronisk 

information samt att själv producera diagram 

och bilder på basen av information. 

 

 

 

Organismerna och livsmiljöerna 

Att känna igen de viktigaste arterna i närområdena 

samt att under handledning samla in växter  

 samla växter samt artbestämma dem 

 användning av flora samt elektroniska 

hjälpmedel vid identifiering av växter  

Att känna igen de viktigaste arterna i närområdena 

samt att under handledning samla in växter  

 samla växter samt artbestämma dem 

 användning av flora samt elektroniska 

hjälpmedel vid identifiering av växter 

 

 

Växternas tillväxt och att experimentellt 

undersöka den samt att bekanta sig med djurens 

och växternas fortplantning  

 fotosyntes 

 plantering 

 groningsexperiment under olika förhållanden 

 

Utrotningshotade djur i Finland och i övriga 

världen. 

 

 

 

Att bli medveten om livsmedlens ursprung och 

produktion och om trädgårdens produkter 

 grundläggande uppfattning om vägen från 

råvara till förädlad slutprodukt, t.ex. mjölkens 

väg 

 lantbruk 

 Husdjuren 

Att undersöka organismernas livsmiljöer såsom 

skog och myr samt näringskedjor och skogsbruk 

 de vanligaste djuren och deras anpassning till 

miljön 

 att uppfatta och klassificera den levande 

naturen.  

Människolivets och livsmiljöernas mångfald på jordklotet 

Europakartans namnbestånd och övning i 

kartfärdigheter 

Världskartans namnbestånd och övning i 

kartfärdigheter 

Människolivets ursprung Att bekanta sig med växelverkan mellan naturen 

och människan samt förändringar i miljön som en 

följd av människans verksamhet. 

 

Människans byggnad och livsfunktioner, uppväxt och utveckling 

Individuella variationer av sexuell utveckling, att 

uppskatta och skydda sin egen kropp  

samt faktorer som stöder eller hindrar en sund 

uppväxt och utveckling 

 

 

 

Behovet av närhet, sociala faktorer som anknyter 

till människorelationer och känsloreglering samt 

rättigheter och ansvar som hör till elevens ålder. 

 Kamratrelationer och ansvar för andra 

 

Behovet av närhet, sociala faktorer som anknyter 

till människorelationer och känsloreglering samt 

rättigheter och ansvar som hör till elevens ålder. 

 Kamratrelationer och ansvar för andra 

 

 



Människokroppens byggnad, centrala 

livsfunktioner, fortplantning samt pubertetens 

fysiska, psykiska och sociala förändringar 

 

Att skydda naturen och miljön 

 Att öva sig i att tolka naturen och miljön och att 

handla miljövänligt, betydelsen av naturens 

mångfald samt vilka rättigheter och skyldigheter 

allemansrätten innebär. 

Växelverkan mellan människan och naturen 

Vård av närmiljön 

Begrepp: biodiversitet, hållbar utveckling, 

 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 6 
Färdigheter att undersöka naturen 
Eleven 

 kan röra sig i naturen och iaktta och undersöka den 

 kan genomföra och beskriva enkla egna undersökningar om naturen och den övriga miljön samt kan 
redogöra för resultaten 

 känner igen de vanligaste växtarterna och kan samla växter enligt anvisningar.  
 
Organismerna och livsmiljöerna 
Eleven 

 känner till olika grupper av ryggradsdjur och känner igen de vanligaste däggdjuren, fåglarna och fiskarna i 
närmiljön samt kan ge exempel på hur olika djur har anpassat sig till sin miljö  

 vet att de gröna växterna själva tillverkar sin näring genom assimilation 

 kan med hjälp av exempel redogöra för näringskedjans huvudprinciper  

 förstår och kan ge exempel på varför och hur människan är beroende av naturen och kan ta reda på 
baslivsmedlens ursprung  

 kan ge exempel på hur man kan vårda och skydda den omgivande naturen och boendemiljön. 
 
Människans byggnad och livsfunktioner, uppväxt, utveckling och hälsa 
Eleven 

 kan i huvuddrag beskriva människans byggnad och livsfunktioner 

 kan iaktta förändringarna i sin egen uppväxt och utveckling, kan redogöra för vilka förändringar pojkar och 
flickor genomgår i puberteten och den sexuella utvecklingen och kan ge exempel på hur de varierar från 
person till person  

 kan ge exempel på hur man kan reglera känslouttryck och se på saker också ur andra människors 
synvinkel och kan med exempel beskriva människors olikhet då det gäller att uttrycka känslor 

 känner de rättigheter och det ansvar som hör till åldern. 
 
Kartfärdigheter 
Eleven 

 kan ur kartverk leta fram platser som han har undersökt, använda teckenförklaringar och skalor vid 
kartläsningen och kan tolka olika slags kartor 

 kan tolka statistik, diagram, bilder och elektronisk information samt kritiskt bedöma olika slags 
informationskällor 

 kan själv göra upp enkla kartor och diagram. 
 
Europa som en del av världen 
Eleven 

 känner i huvuddrag till de europeiska staterna och deras huvudstäder samt kan beskriva de varierande 
naturförhållandena och människans verksamhet i Europa. 

 
Människolivets och livsmiljöernas mångfald på jordklotet 
Eleven 

 känner till världskartans centrala namnbestånd, såsom världsdelar, oceaner, de största bergmassiven 
samt regnskogs- och ökenområden 

 vet att det finns olika klimat- och vegetationszoner på jordklotet och kan ge några exempel på hur olika 



klimatförhållanden, såsom temperatur och regnmängd, påverkar den mänskliga verksamheten, speciellt 
jordbruket och boendet i olika zoner samt kan beskriva människolivet i olika miljöer 

 kan ge exempel på hurdana förändringar den mänskliga verksamheten har orsakat i miljön, t.ex. när 
städer och industri har byggts, för mycket betesmark har röjts och för mycket skog har huggits till ved 

 känner igen särdrag i den egna kulturen och i främmande kulturer. 

 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

Skolans läge i en skogsdunge mitt emellan en insjö och en havsvik ger möjligheter till att på ett 

mycket konkret sätt behandla stoffet i biologi och geografi. 
 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Skolans läge mitt i naturen omgiven av sjöar och skogar ger möjligheter till att på ett mycket 

konkret sätt behandla stoffet i biologi och geografi. 
 

 

BIOLOGI 
 
ÅRSKURSERNA 7–9  
 
I undervisningen i biologi undersöks livet, dess yttringar och förutsättningar. Undervisningen skall utveckla 
elevens naturkännedom och leda till förståelse för naturens grundfenomen. Målet är att eleven också bekantar 
sig med evolutionen, grunderna i ekologi samt människans byggnad och livsfunktioner. I undervisningen 
handleds eleven till att uppmärksamma växelverkan mellan människan och naturen samt betonar människans 
ansvar då det gäller att vårda naturens mångfald.  
 
Biologiundervisningen skall basera sig på undersökande inlärning och den skall utveckla elevens 
naturvetenskapliga tänkande. Målet för undervisningen är att ge eleven färdigheter att iaktta och undersöka 
naturen och att också utnyttja informationstekniska möjligheter då han söker information om biologi. 
Undervisningen anordnas så att eleven får positiva upplevelser och erfarenheter av undervisning i naturen, 
elevens miljömedvetenhet utvecklas och hans  vilja att bevara olika livsmiljöer och livets olika former växer. 

 
MÅL 
Eleven skall  

 lära sig att använda sådana begrepp och informationssöknings- och undersökningsmetoder som är 
typiska för biologin 

 lära sig att beskriva livets grundfenomen  

 lära sig att känna igen olika arter och uppskatta naturens mångfald samt att förhålla sig positivt till att 
vårda den 

 lära sig att känna till ekosystemens struktur och funktion  

 lära sig principerna för växtproduktion och odling och bli intresserad av att odla växter  

 lära sig att känna till människans byggnad och centrala livsfunktioner samt lära sig att förstå sexualitetens 
biologiska grund 

 lära sig att känna centrala genetiska begrepp 

 lära sig att känna igen miljöförändringar i hembygden, fundera på deras orsaker och komma med möjliga 
lösningar på problemen 

 lära sig att förstå miljövårdens centrala mål och principerna för en hållbar användning av naturresurserna. 
 



 

KYRKSLÄTT 

Biologi är läran om livet, om dess processer och förutsättningar. Undervisningen utvecklar elevens 

förmåga att iaktta och undersöka den levande naturen, att dra slutsatser av sina iakttagelser och att 

själv åskådliggöra biologisk data. Eleven lär sig sådana begrepp och informationssöknings- och 

undersökningsmetoder som är typiska för biologin. Genom detta får eleven träning i biologiskt 

tänkande och lär sig inse betydelsen av biologisk kunskap i en föränderlig värld där varje människa 

bär eget ansvar för framtiden. 

 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
Naturen och ekosystemen 

 att känna igen de vanligaste växt-, djur- och svamparterna i hembygden samt att samla in växter under 
handledning 

 ekosystemet, dess strukturer och funktion, speciellt skogens och vattnets ekosystem samt att själv 
undersöka ett ekosystem  

 att bekanta sig med skogsvård och växtodling  

 naturens mångfald 
 
Livet och evolutionen 

 cellens struktur och funktion  

 den levande naturens indelning, uppkomst och utveckling  

 människans särdrag samt biologiska och kulturella evolution  

 bioteknikens möjligheter och etiska frågor i anknytning till dem 
 
Människan 

 människans byggnad och centrala livsfunktioner 

 människans sexualitet och fortplantning  

 arvsmassans och miljöns betydelse för utvecklingen av människans egenskaper 
 
Den gemensamma miljön 

 en ekologiskt hållbar utveckling samt innehåll och mål för miljövården 

 att undersöka den egna livsmiljöns tillstånd och miljöförändringar, att granska åtgärder som förbättrar den 
omgivande miljöns tillstånd och tänka igenom det egna miljöbeteendet 

 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 7 Årskurs 8 

Kurs 71: Hydrobiologi Kurs 81: Terrestrisk biologi 

Kursen behandlar livet i sjöar och hav i allmänhet 

och i Östersjön i synnerhet. Centrala begrepp är 

ekosystem, artkännedom, anpassning, 

biodiversitet, eutrofiering, fiske och fiskevård. 

Kursen behandlar samspelet mellan den levande 

och den icke- levande delen av ekosystemet. 

Centrala begrepp är fotosyntes, kretslopp, 

konkurrens, succession, miljövård och 

miljöförändringar samt biodiversitet. 

Att känna till Östersjöns och sötvattnens flora och 

fauna 

Att lära sig grunderna i ekologi och att känna till 

ekosystemets byggnad och funktion 

Att känna till olika sjötyper Att klassificera och känna till de vanligaste växt-, 

djur- och svamparterna i hembygden 

Att lära sig grunderna i artkännedom Att samla in och pressa växter 

Att känna till olika organismgruppers byggnad 

och funktion 

Att ha kännedom om växtodling 

Att kunna överblicka ekosystemets struktur och 

funktion samt förstå olika orsakssammanhang i 

naturen och se mål för miljövården 

Att få en inblick i miljövård och skogens 

mångfald samt principerna för en hållbar 

användning av naturresurserna 

Att bekanta sig med hållbart skogsbruk 

 



 

Årskurs 9 

Kurs 91: Människan–morfologi, fysiologi och 

fortplantning 

Kurs 92: Människan – genetik och evolution 

Kursen placerar människan i centrum och 

granskar henne anatomiskt och fysiologiskt. I 

anslutning till olika organ och funktioner 

behandlas hälsofrågor, bl.a. frågor som berör 

missbruk, nedärvda sjukdomar, välfärdssymptom 

och miljöföroreningar. Kursen behandlar 

dessutom de mekanismer som styr individens 

tillblivelse och utveckling. Den biologiska 

grunden för människans fortplantning och 

sexualitet behandlas. 

Kursen behandlar centrala begrepp inom 

genetiken och utvecklingsläran (evolutionen). 

Dessutom behandlas grunderna i bioteknik 

kortfattat samt de etiska frågeställningar som är 

anknutna till bioteknik idag. Livets uppkomst och 

utveckling presenteras.  

 

 

Att lära känna sin egen kropp, dess uppbyggnad 

och dess funktion 

Att känna till nedärvningsmönster, 

könsbestämning och Mendelkorsningar 

Känna till strukturen och funktionen hos celler, 

vävnader, organ och organsystem 

Att känna till arvsmassans och miljöns betydelse 

för utvecklingen av människans egenskaper 

Att inse betydelsen av sunda levnadsvanor och få 

kunskap om vad som avses med det 

Att känna till grunderna i mikrobiologi och  

bioteknik samt etiska frågor i anknytning  till detta 

 

 

 

 

Att förstå människans fortplantning 

Att förstå de mekanismer som styr utvecklingen 

under pubertetenAtt ha kännedom om prevention 

– när, hur och varför 

Att förstå foster- och individutveckling 

Att bekanta sig med och diskutera frågor som 

berör sexualitet på olika sätt, sexuell läggning, 

barnlöshet, abort och våldtäkt 

 

KYRKSLÄTT 

Bedömning 

Elevens prestationer bedöms på basen av hemuppgifter, prov samt olika arbetsuppgifter under 

lektionstid. Därutöver bedöms elevens förmåga att inhämta kunskap både självständigt och i grupp 

samt elevens förmåga att dra slutsatser på basen av egna iakttagelser. Målet med bedömningen är att 

uppmuntra eleven till fortsatt kunskapsinhämtning och på så sätt öka intresset för ämnet samt att träna 

honom i att ta ansvar för egen inlärning. Vid vitsordsgivningen följs de allmänna kriterier för 

vitsordet åtta (8) som inkluderats i den nationella läroplanen. 
 

 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN 
Undersökningar i biologi 
Eleven  

 kan använda mikroskop då han undersöker prover 

 kan enligt givna anvisningar arbeta i terräng och i laboratorium samt samla in växter enligt anvisningar 

 kan självständigt genomföra mindre undersökningar. 
 
Naturen och ekosystemen 
Eleven  

 kan indela organismer i huvudgrupper enligt centrala kännetecken samt känner igen växt-, djur-, och 
svamparter i närmiljön 

 kan beskriva ekosystemets grundläggande struktur och funktion 

 kan namnge och beskriva olika skogs- och sjötyper  

 kan göra mindre undersökningar gällande skogens, vattnens eller myrens ekosystem 

 kan redogöra för grunderna för skogsvård och växtodling  

 kan beskriva naturens mångfald med exempel, kan förklara dess betydelse för den ekologiska 
hållbarheten samt känner principerna för en hållbar användning av skogarna. 



 
Livet och evolutionen 
Eleven  

 kan beskriva växt- och djurcellens struktur i huvuddrag 

 kan redogöra för fotosyntesen och beskriva dess betydelse för den levande naturen  

 kan beskriva växternas, djurens, svamparnas och mikrobernas fortplantning  

 kan redogöra för evolutionens grundläggande drag och olika stadier i människans evolution 

 kan strukturera den levande naturen i huvudgrupper och motivera grupperingen.  
 
Människan 
Eleven  

 kan beskriva hur människans viktigaste vävnader, organ och organsystem är uppbyggda och deras 
funktion i huvuddrag  

 kan förklara sexualitetens olika uttrycksformer 

 kan i huvuddrag redogöra för könscellernas uppkomst, samlaget, befruktningen, förloppet i en graviditet 
och förlossning 

 kan använda centrala begrepp med anknytning till ärftlighet.  
 
Den gemensamma miljön 
Eleven  

 kan beskriva ekologiskt hållbar utveckling samt vikten av att bevara naturens mångfald och miljövårdens 
betydelse 

 kan göra mindre undersökningar om den egna livsmiljöns tillstånd 

 kan ge exempel på hur naturmiljön i hans hembygd har förändrats samt hur han själv kan handla enligt 
målen för en hållbar utveckling. 

 

 

GEOGRAFI 
 
ÅRSKURSERNA 7–9  
 
I undervisningen i geografi undersöks jordklotet, dess olika områden och regionala fenomen. Undervisningen 
skall utveckla elevens geografiska världsbild och dess regionala förankring. Målet för undervisningen i 
geografi är att utveckla elevens förmåga att studera naturmiljön, kulturmiljön och den sociala miljön samt 
växelverkan mellan människan och miljön alltifrån lokal till global nivå. Undervisningen skall hjälpa eleven att 
följa aktuella händelser i världen och bedöma deras inverkan på naturen och den mänskliga verksamheten. 
 
Undervisningen i geografi skall anordnas så att den ökar elevens kulturkännedom och utvecklar hans förmåga 
att förstå att livsmiljöerna och människornas sätt att leva är olika på olika håll i världen. Undervisningen i 
geografi skall fungera som en bro mellan det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga tänkandet. 
Undervisningen skall få eleven att tänka igenom de naturvetenskapliga, kulturella, sociala och ekonomiska 
fenomenens orsaker och inverkan. Geografiundervisningen skall stödja elevens uppväxt till en aktiv 
medborgare som förbundit sig till en hållbar livsstil.  

 
MÅL 
Eleven skall  

 lära sig att använda och tolka fysiska kartor och temakartor samt lära sig att använda andra geografiska 
informationskällor, såsom diagram, statistik, flygbilder, satellitbilder, foton, litteratur, nyhetskällor och 
elektroniska medier 

 lära sig ortsbestämning och att mäta avståndet mellan olika platser  

 lära sig att förstå vilken inverkan de planetariska egenskaperna har på jorden  

 lära sig att förstå hur de faktorer som formar jordytan påverkar landskapet 

 lära sig att förstå växelverkan mellan naturen och den mänskliga verksamheten i Finland, i Europa och på 
andra håll i världen samt lära sig att se de orsaker som styr verksamhetens lokalisering 

 lära sig att känna igen drag i olika kulturer, och lära sig att förhålla sig positivt till främmande länder och 
folk samt till representanter för olika kulturer 

 lära sig att känna till och uppskatta Finlands natur- och kulturmiljö samt lära sig att gestalta sin egen 
regionala identitet 

 lära sig att veta hur varje medborgare i Finland kan påverka planeringen och utvecklingen av den egna 
livsmiljön 



 lära sig att förstå och kritiskt bedöma nyhetsinformation t.ex. om globala miljö- och utvecklingsfrågor samt 
lära sig att själv handla enligt målen för en hållbar utveckling. 

 

KYRKSLÄTT 

Undervisningen i geografi tränar eleverna i geografiskt tänkande och ger dem grunderna för hur man 

geografiskt redovisar de resultat man fått. Genom att beskriva de naturgeografiska processerna på vår 

planet och dels granska människans verksamhet på densamma kan eleverna bygga upp en på 

vetenskap baserad världsbild. Undervisningen skall hjälpa eleven att följa med aktuella händelser i 

världen, att kritiskt bedöma dem och att se vilka möjligheter geografin erbjuder när det gäller att lösa 

lokala, regionala och globala problem. Undervisningen skall stöda elevens uppväxt till en 

ansvarskännande individ, som eftersträvar en hållbar livsstil samt förhåller sig positivt till det egna 

landets kulturer och till främmande länder och deras folk. 

 
 

CENTRALT INNEHÅLL 
Jorden – människans hemplanet 

 att gestalta världens natur- och kulturgeografiska kartbild samt jordklotets indelning i zoner 

 jordklotets inre och yttre företeelser 

 Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika, Australien och Europa: att jämföra naturförhållanden, mänsklig 
verksamhet och kulturella drag i två eller flera världsdelar 

 
Europa 

 att gestalta grunddragen i Europas kartbild, naturförhållanden, landskap och mänsklig verksamhet samt 
växelverkan mellan dem i olika regioner i Europa 

 att geografiskt studera Europa som en del av världen samt Europas framtid 
 
Finland i världen 

 Finlands kartbild och naturlandskap 

 växelverkan mellan naturen och människans verksamhet i olika regioner i Finland samt kulturmiljö och 
traditionslandskap 

 Finlands befolkning och dess minoritetskulturer 

 möjligheter att påverka planeringen och utvecklingen i den egna miljön 

 Finland som en del av världen 

 att i liten skala undersöka sin egen närmiljö eller hemkommun: naturmiljön, kulturmiljön och den sociala 
miljön 

Den gemensamma miljön 

 miljö- och utvecklingsfrågor lokalt och globalt samt att resonera kring eventuella lösningar på problemen 

 miljöfrågor gällande Östersjöområdet 

 människan som förbrukare av naturresurser 
 



 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 7 Årskurs 8 

Kurs 71: Jorden - människans hemplanet Kurs 81: Vår världsdel - Europa 

Kursen ger grunderna i kartografi och 

naturgeografi. Jordklotets indelning i klimat- och 

vegetationszoner förklaras i samband med en 

genomgång av polarområdena och 

dubbelkontinenten Amerika. Kursen ger även en 

inblick i olika kulturella skillnader mellan Nord- 

och Sydamerika. 

 

Europa studeras både som en geografisk helhet 

och som enskilda regioner och länder. Kursen 

fokuserar på naturförhållanden, bosättning och 

mänsklig verksamhet men behandlar även 

europeiska kulturtraditioner. EU beskrivs och 

analyseras ur många olika synvinklar – historiskt, 

kulturellt, miljömässigt och demografiskt. EU: s 

framtida roll i världen diskuteras. Eleverna 

avslutar kursen med ett individuellt arbete. 

Att skapa en bild av världen och att kunna tolka 

olika slags kartor och diagram 

Att lära känna sin egen världsdel Europa  

 

Att känna till det geografiska gradnätet och dess 

användningsområde 

Att lära sig skaffa aktuell information samt att 

själv producera och presentera geografisk data 

Att lära känna en världsdels natur- och 

kulturgeografi 

Att förstå hur den mänskliga verksamheten är 

beroende av de möjligheter som miljön erbjuder 

och att lära sig se förändringar som den tekniska, 

ekonomiska och kulturella utvecklingen innebär 

för olika områden 

 

Att förstå fördelningen och användningen av 

naturtillgångar och växelverkan mellan natur och 

människa 

Att känna till de arktiska och antarktiska 

områdenas geografi 

Att få kännedom om olika kulturområden i 

världen 

 

Årskurs 9 

Kurs 91: Finland i världen - naturgeografi Kurs 92: Finland i världen - kulturgeografi 

Kursen presenterar Finland inte bara som en del 

av Norden utan också som en del av världen. 

Finlands naturgeografi studeras 

genom att eleven klarlägger de bakomliggande 

geologiska och klimatologiska processerna till 

olika fenomen i naturen.  

Kursen ger grunderna i demografi samt kännedom 

om människans mångskiftande verksamhet i olika 

regioner. Eleverna lär sig se de orsaker som styr 

verksamhetens lokalisering samt möjligheterna att 

påverka sin egen miljö och framtid. 

Att lära känna Finlands geologi och geomorfologi Att få insikter i Finlands befolkningsstruktur och 

migrationsmönster 

Att kunna redogöra för hur och varför istider 

uppstår samt deras inverkan på landskap 

Att få kännedom om olika minoritetskulturer 

Att få kännedom om vattnets kretslopp och 

globala fördelning 

Att kunna redogöra för olika resursbegrepp 

Att känna till Östersjöområdet och miljöfrågor 

gällande detta område 

Att förstå innebörden av hållbar utveckling och 

livscykelanalys 

Att känna till de mekanismer som ger upphov till 

vindar, nederbörd och havsströmmar 

Att få en inblick i regionplanering 

Att få kännedom om Finlands grannområden och 

deras betydelse för Finland 

 



 

KYRKSLÄTT 

Bedömning 

Elevens prestationer bedöms på basen av hemuppgifter, prov och arbetsuppgifter under lektionstid. 

Därutöver bedöms elevens förmåga att inhämta kunskap både självständigt och i grupp samt elevens 

förmåga att dra slutsatser på basen av egna iakttagelser. Målet med bedömningen är att uppmuntra 

eleven till fortsatt kunskapsinhämtning och på så sätt öka intresset för ämnet samt träna honom i att ta 

ansvar för sin egen inlärning. Vid vitsordsgivningen följs de allmänna kriterier för vitsordet åtta (8) 

som inkluderats i den nationella läroplanen 

 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN 
Geografiska färdigheter 
Eleven  

 kan hitta de platser som han har undersökt på kartor och i kartverk samt kan använda 
teckenförklaringarna och skalan  

 kan tolka fysiska kartor, temakartor, fotografier och statistik samt kan utnyttja nyhetskällor och nätbaserad 
information  

 kan åskådliggöra geografisk kunskap med hjälp av kartor och diagram  

 kan jämföra olika regioners klimatdiagram och befolkningspyramider samt själv rita ett klimatdiagram 
utgående från statistikuppgifter.  

 
Världens strukturer 
Eleven  

 kan gestalta och strukturera världen samt känner igen olika världsdelars natur- och kulturgeografiska 
grunddrag 

 kan tillämpa sin geografiska kunskap i analyser av aktuell nyhetsinformation från olika källor och kan 
placera nyhetshändelser på världskartan. 

 
Europas strukturer 
Eleven  

 kan beskriva naturförhållandena och den mänskliga verksamheten i olika områden i Europa samt förstår 
Europas natur- och kulturrikedom 

 kan jämföra Europa med andra världsdelar och förstår att Europa är i växelverkan med de övriga 
områdena i världen. 

 
Finlands strukturer 
Eleven  

 kan redogöra för hur Finlands landskap har formats och hur naturförhållandena har påverkat den 
mänskliga verksamheten i olika områden i Finland 

 kan beskriva och analysera regionala drag i bebyggelse och näringsliv i Finland 

 kan analysera särdrag i kulturmiljön i Finland och vet vad värdefulla kultur- och traditionslandskap är 

 kan redogöra för hur varje medborgare i Finland kan påverka planeringen och utvecklingen av den egna 
livsmiljön 

 kan planera och genomföra mindre undersökningar gällande den egna hembygdens natur- och kulturmiljö 

 kan känna igen den egna kulturens särdrag och känner till minoritetskulturerna i Finland och i 
närområdena  

 kan beskriva Finlands växelverkan med sina närområden, med Europa och med hela världen.  
 
Den gemensamma miljön 
Eleven  

 kan kort redogöra för de centrala globala miljö- och utvecklingsproblemen, såsom en tilltagande 
växthuseffekt, ozonminskning, ökenspridning, förorening av olika livsmiljöer, befolkningstillväxt samt 
problemet med fattigdom och svält 

 kan beskriva orsakerna till miljöproblemen i Östersjöområdet samt kan redogöra för sätt att förbättra 
miljötillståndet i regionen 

 kan beskriva sina egna möjligheter att förbättra miljöns tillstånd och känner till lösningar på centrala 
globala miljö- och utvecklingsproblem.   



7.9  Fysik och kemi 
 
ÅRSKURSERNA 5–6 
  
Med elevens tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter som utgångspunkt och med hjälp av de 
observationer och forskningar som gjorts om kroppar, ämnen och fenomen i omgivningen riktas 
undervisningen mot fysikens och kemis grundbegrepp och principer. Undervisningen skall inspirera eleven till 
studier i naturvetenskap, hjälpa eleven att begrunda betydelsen av en bra och trygg omgivning samt lära 
eleven att akta och vårda sin omgivning. I undervisningen integreras hälsofostran där elevens handlande 
granskas ur säkerhets- och hälsosynvinkel. 
 
MÅL 
Eleven skall  

 lära sig att arbeta och röra sig tryggt, skydda sig själv och sin omgivning samt följa givna anvisningar 

 lära sig att göra observationer och mätningar, söka information om det som skall undersökas och bedöma 
informationens tillförlitlighet 

 lära sig att dra slutsatser av sina observationer och mätningar och att känna igen orsakssammanhang 
gällande naturfenomen och kroppars egenskaper 

 lära sig att göra enkla naturvetenskapliga försök som utreder egenskaper hos fenomen, organismer, 
ämnen och kroppar och sambandet mellan dessa egenskaper  

 lära sig att använda fysikaliska och kemiska begrepp i beskrivningar, jämförelser och klassificeringar av 
naturvetenskaplig information  

 lära sig att inse det farliga i rusmedel och droger.  
 
CENTRALT INNEHÅLL 
Energi och elektricitet 

 produktion av värme, ljus och rörelse med hjälp av elektricitet samt elsäkerhet 

 olika sätt att producera elektricitet och värme samt energiresurser 
 
 
Strukturer i naturen 

 jordens dragningskraft och friktion samt jämvikts- och rörelsefenomen som krafter åstadkommer  

 att röra sig tryggt och förebygga olyckor 

 jordens och månens rörelser och fenomen som rörelserna ger upphov till samt solsystemets strukturer 
och stjärnhimlen 

 
Ämnen i omgivningen 

 atmosfären och luftens sammansättning  

 vattnets egenskaper och dess betydelse som lösningsmedel, vattenundersökningar samt vattenrening 

 klassificering av olika ämnen i jordskorpan samt separationsmetoder 

 ursprung, användning och återanvändning gällande olika ämnen och produkter i omgivningen och en 
trygg användning av dem 

 verksamma ämnen i rusmedel och narkotika och deras skadeverkningar 



 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 5 Årskurs 6 

Energi och elektricitet Ämnen i omgivningen 

Produktion av värme, ljus och rörelse med 

hjälp av elektricitet 

 strömkretsar, enkel konstruktion 

 statisk elektricitet 

Atmosfären och luftens 

sammansättning 

 luftens sammansättning, lufttryck 

 temperaturens inverkan 

 centrala kemiska symboler 

Elsäkerhet i hushållet Vattnets egenskaper och dess betydelse 

som lösningsmedel 

 vattnets aggregationstillstånd 

 vattenundersökningar 

 vattenrening 

Olika sätt att producera elektricitet 

och värme  

 förnybara och icke-förnybara 

naturresurser 

 jordens energiresurser 

Klassificering av olika ämnen i 

jordskorpan 

 separationsmetoder 

Ämnens ursprung , deras kretslopp 

samt en trygg användning av dem 

 ämnens egenskaper 

Strukturer i naturen  

Jordens dragningskraft och friktion 

Jämvikts- och rörelsefenomen som krafter 

åstadkommer 

Tillämpning av rörelsebegrepp för att 

kunna röra sig tryggt 

Jordens och månens rörelser och 

fenomen som rörelserna ger upphov 

till 

Solsystemets och stjärnhimlens 

struktur 

 

KYRKSLÄTT 

Centralt för undervisningen i fysik och kemi är ett undersökande arbetssätt där elevens egen 

upptäckarglädje och experimentlust betonas och uppmuntras. 

 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 6 
Utforskning av naturen 
Eleven 

 kan arbeta och fungera tryggt, skydda sig själv och sin omgivning samt följa givna anvisningar 

 kan göra observationer och mätningar med olika sinnen och instrument samt kan koncentrera sig på de 
väsentliga egenskaperna hos objekten, exempelvis rörelse eller temperatur och förändringar i dem 

 kan dra slutsatser av sina observationer och mätningar, presentera resultaten till exempel med hjälp av 
tabeller och förklara orsakssammanhang gällande naturens grundfenomen och kroppars egenskaper, till 
exempel ju större massa en kropp har desto svårare är det att sätta den i rörelse eller att stoppa dess 
rörelse 

 kan genomföra enkla undersökningar, till exempel att klarlägga de faktorer som påverkar fasta ämnens 
löslighet  

 kan använda begrepp, storheter och enheter i beskrivningar, jämförelser och klassificeringar av 
egenskaper hos ämnen, kroppar och fenomen 

 kan samla in information från olika källor och begrunda dess riktighet utgående från sina tidigare 
kunskaper, undersökningar och diskussioner. 



 
Energi och elektricitet 
Eleven 

 känner till olika spänningskällor såsom batterier och ackumulatorer och kan göra försök där elektricitet 
används för att producera värme, ljus och rörelse 

 vet att elektricitet och värme kan produceras med hjälp av olika naturresurser och kan klassificera dem i 
förnybara och icke-förnybara naturresurser. 

 
Strukturer i naturen 
Eleven 

 kan undersöka olika krafter som växelverkningar åstadkommer, till exempel tyngdkraft, friktion samt luft- 
och vattenmotstånd samt känner till olika typer av rörelse 

 kan undersöka hur en kraft förändrar en rörelse och kan tillämpa sina naturvetenskapliga kunskaper då 
han rör sig och i trafiken 

 känner till fenomen som beror på jordens och månens rörelser, till exempel tid på dygnet, årstider, 
månfaser och förmörkelser samt känner solsystemets strukturer och kan göra iakttagelser om stjärnhimlen 

 kan beskriva farliga situationer i trafiken och i andra vardagsmiljöer. 
 
Ämnen i vår omgivning 
Eleven 

 känner luftens sammansättning och kemiska symboler för gaser i atmosfären samt inser dess 
livsuppehållande funktion 

 kan undersöka vattnets olika egenskaper och vet hur vatten renas 

 kan klassificera ämnen som finns i jordskorpan, känner till kemiska symboler för grundämnen som finns i 
jordskorpan samt kan genomföra olika separationer, till exempel filtrering, kristallisering och sållning 

 känner elementära fakta om kretsloppen hos ämnen och produkter i sin omgivning, vet hur man kan 
använda dessa ämnen på ett tryggt sätt samt kan undersöka deras egenskaper, till exempel surhet 

 känner till viktiga fakta om tobak, rusmedel och droger, vet varför de är skadliga och kan ge exempel på 
varför det är farligt att använda dem. 

 
 

FYSIK  
 
ÅRSKURSERNA 7–9 
 
Undervisningen i fysik i årskurserna 7–9 har som huvuduppgift att vidga elevens kunskaper i fysik och 
uppfattning om den fysikaliska kunskapens karaktär samt stärka förmågan att skaffa kunskap med hjälp av 
undersökningar. 
    
Med elevens tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter som utgångspunkt och med hjälp av de 
observationer och forskningar som gjorts om kroppar, ämnen och fenomen i omgivningen riktas 
undervisningen mot fysikens grundbegrepp och lagar. Experiment hjälper eleven att gestalta sådant som är 
betecknande för naturvetenskapen, anamma nya naturvetenskapliga begrepp, principer och modeller samt 
utveckla sina experimentella arbetsmetoder och sin samarbetsförmåga samt motiverar eleven till studier i fysik. 
     
Undervisningen vägleder eleven att tänka naturvetenskapligt, skaffa information, använda information samt att 
bedöma informationens pålitlighet och betydelse i olika livssituationer. Undervisningen ger eleven färdigheter 
att diskutera och skriva om händelser och fenomen som hör till fysiken och teknologin med ändamålsenliga 
begrepp samt hjälper honom att förstå fysikens och teknologins betydelse i vardagen, omgivningen och 
samhället. 
     
Studierna i fysik stöder elevens personliga utveckling och förmåga att gestalta en modern världsbild samt ger 
honom färdigheter att göra vardagliga val speciellt gällande miljövård och användningen av energiresurser. 
 
MÅL 
Eleven skall  

 lära sig att arbeta och att undersöka naturfenomen tryggt och tillsammans med andra 

 lära sig olika naturvetenskapliga färdigheter såsom att ställa frågor och att uppfatta problem 



 lära sig att göra observationer och mätningar, att dra slutsatser, att jämföra och klassificera, ställa upp 
hypoteser och testa dem, samt att bearbeta, presentera och tolka resultaten också genom att utnyttja 
informations- och kommunikationsteknik 

 lära sig att planera och genomföra naturvetenskapliga undersökningar, där han eller hon kan både 
eliminera och variera faktorer som påverkar fenomenen samt kan klarlägga faktorernas inbördes 
beroenden 

 lära sig att göra enkla modeller och använda dem för att förklara fenomen, samt att göra generaliseringar 
och bedöma pålitligheten hos undersökningarna och resultaten av dem 

 lära sig att använda ändamålsenliga begrepp, storheter och enheter i beskrivningar av teknologi och 
fysikaliska fenomen 

 lära sig att bedöma tillförlitligheten i information som hämtats ur olika källor 

 lära sig att använda olika grafiska och algebraiska modeller i förklaringar, hypoteser och problemlösning 

 lära sig att känna naturfenomen och processer samt energiförändringar som sker i dem, olika strukturer i 
naturen och växelverkningar inom strukturerna samt att förstå orsakssammanhang i olika fenomen. 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
Rörelse och kraft 

 växelverkan, krafter som uppstår på grund av växelverkan, rörelse- och jämviktsfenomen som dessa 
krafter ger upphov till samt fenomenens förekomst i omgivningen 

 rörelse, modeller för likformig rörelse och likformigt accelererande rörelse 

 arbete, som utförs av en kraft, mekanisk energi och effekt 
 
Vibrations- och vågrörelse 

 grundfenomen, som hör till vibrations- och vågrörelserna, vågrörelsens uppkomst, mottagande, 
observation, reflektion och brytning med hithörande egenskaper, storheter och lagar 

 ljudets och ljusets betydelse och tillämpningar 

 funktionsprinciperna i optiska instrument 
 
Värme 

 fenomen som hör ihop med uppvärmning och avkylning av kroppar och ämnen, beskrivning av dem med 
ändamålsenliga begrepp och lagar samt värmefenomenens betydelse och tillämpningar 

 energins bevarande och utspädning, värme som en form av energi 
 
Elektricitet 

 elektriska och magnetiska krafter mellan kroppar 

 likströmskretsen med tillhörande grundfenomen samt en trygg tillämpning av fenomenen i vardagslivet och 
tekniken 

 elektromagnetisk induktion och dess användning i energitransporten samt elförbrukningen i hemmet  
 
Strukturer i naturen 

 strukturer och storleksförhållanden i naturen 

 växelverkan som binder ihop elementen samt energiförändringar i olika processer mellan elementen 

 radioaktivt sönderfall, fission och fusion, joniserande strålning samt dess inverkan på den levande naturen 
och strålningsskydd 



 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 

Kurs 71 Grunderna för 

mätning 

Kurs 81 Mekanik Kurs 91 Ellära 

Vågrörelselära 

 pendelrörelsen, 

vågrörelsetyper 

 akustik 

 optik 

 förklaring av begreppen ljus, 

ljusets hastighet och 

utbredning, färger, reflexion 

och brytning 

Mekanik 

 rörelse: hastighet, 

acceleration och retardation 

 tröghet 

 densitet 

 friktion 

 tryck och lyftkraft 

 arbete, energi och effekt 

 enkla maskiner 

 tyngdpunkt och jämvikt 

Ellära 

 elektriska laddningar 

 storheterna spänning, 

strömstyrka och resistans 

 elektrisk energi 

 elektricitet och magnetism 

 el-produktion 

 energi och entropin 

 

Värmelära 

 förklaring av begreppen 

värme och temperatur samt 

de olika temperaturskalorna 

 värmeutvidgning 

 aggregationstillstånden 

 värmeenergi 

 värmens spridning 

Astronomi 

 kurs där eleverna tar reda på 

betydelsen av vissa begrepp. 

 

Kärnfysik 

 fission och fusion 

 radioaktivt sönderfall och 

halveringstid 

 strålning och dess inverkan 

 

 

 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN   
Experimentellt arbete 
Eleven 

 kan arbeta tryggt, enligt anvisningar och tillsammans med andra 

 kan genomföra naturvetenskapliga undersökningar enligt givna anvisningar, planera enkla experiment och 
tillsammans med andra ställa upp mål och komma överens om arbetsfördelning och uppgifter 

 kan producera småskaliga forskningsrapporter, presentera resultaten till exempel med hjälp av grafer och 
tabeller samt tolka dem 

 kan genomföra kontrollerade experiment och bedöma experimentets genomförande samt resultatens 
noggrannhet, tillförlitlighet och ändamålsenlighet  

 vet att fysik är en av de centrala naturvetenskaperna och att fysikkunskaper och experimentella 
forskningsmetoder används i andra naturvetenskaper och inom tekniken. 

 
Rörelse och kraft 
Eleven 

 kan undersöka olika fenomen gällande växelverkan och rörelse och använda storheter som beskriver dem, 
exempelvis tid, sträcka, hastighet, acceleration och kraft 

 kan göra och tolka grafiska presentationer av till exempel mätresultat gällande likformiga och 
accelererande rörelser samt kan använda modellen för likformig rörelse för att ställa upp hypoteser och 
kan använda formeln för beräkning av medelhastighet också för att beräkna avstånd och tid 

 förstår funktionsprinciperna för enkla mekaniska maskiner, till exempel hävstången, och känner till 
tillämpningar av olika mekaniska maskiner och konstruktioner  

 kan använda storheter som beskriver kroppars och ämnens egenskaper och kan med hjälp av dem 
förklara olika fenomen, till exempel jämföra ämnens densitet och på så sätt förklara olika fenomen såsom 
flytförmåga och varmluftballongens funktionsprinciper 

 känner till sambandet mellan arbete och energi 

 förstår den fysikaliska bakgrunden till bestämmelserna om trafiksäkerhet. 



 
Vibrations- och vågrörelse 
Eleven 

 känner igen vågrörelser och typiska vågrörelsefenomen, till exempel hur en vågrörelse uppstår, fortplantas, 
tas emot, reflekteras och bryts 

 kan i sin omgivning identifiera olika svängande kroppar, periodiska händelser och för dem specifika 
fenomen och kan beskriva fenomenen med hjälp av lämpliga storheter 

 kan undersöka hur ljuset reflekteras och bryts samt med hjälp av ljusstrålen som modell förklara olika 
fenomen i anknytning till seendet och hur speglar och linser fungerar 

 förstår ljudets och ljusets betydelse ur människans och samhällets synvinkel, till exempel buller och 
bullerskydd samt ljusets roll vid dataöverföring. 

 
Värme 
Eleven 

 identifierar och kan tolka värmefenomen i sin omgivning, till exempel lagring och transport av värme  

 kan beskriva grundfenomen i värmeläran såsom värmeutvidgning och uppvärmning av kroppar med hjälp 
av lämpliga storheter och experimentella lagar 

 kan tillämpa lagarna för uppvärmning, värmeutvidgning och förändring av aggregationstillstånden då han 
skall förklara värmefenomen i sin omgivning. 

 
Elektricitet 
Eleven 

 kan principerna för hur elapparater och apparater som producerar värme skall användas säkert och 
ekonomiskt samt kan bedöma och beräkna driftskostnaderna för elapparater med olika effekter 

 förstår sambandet mellan spänning och strömstyrka i en sluten krets och hur motstånden påverkar 
strömstyrkan samt kan ställa upp hypoteser gällande funktionen hos olika strömkretsar och utnyttja 
kopplingsscheman som modeller för strömkretsar 

 känner till tillämpningar såsom elapparater och elektronisk information 

 känner till processer för elproduktion och eltransport, till exempel funktionen för transformatorn, kan 
förklara energiomvandlingen i ett kraftverk och kan bedöma för- och nackdelar med olika typer av kraftverk. 

 
Strukturer i naturen 
Eleven 

 känner till strålningslagarna och hur strålning påverkar, kan skilja mellan farliga och ofarliga slag av 
strålning och kan skydda sig för strålning 

 känner till de olika elementen och deras storleksförhållanden från elementärpartiklar till galaxer och kan 
med hjälp av modeller åskådliggöra dessa element och strukturer 

 kan i diskussioner använda centrala fysikaliska begrepp, bl.a. energi, växelverkan och strålning 

 förstår principen för energins bevarande samt kan ge exempel på energiomvandlingar i olika processer, till 
exempel när en sten faller eller när trä förbränns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KEMI 
 



ÅRSKURSERNA 7–9 
Syftet med undervisningen i kemi i årskurserna 7–9 är att vidga elevens kunskaper i kemi och den kemiska 
kunskapens natur samt att lära eleven tänka natur-vetenskapligt, skaffa information och använda kunskaperna 
i olika livssituationer. Undervisningen skall ge eleven de nödvändiga byggstenarna för att utveckla sin 
personlighet och för att skapa sig en modern världsbild. Den hjälper också eleven att förstå kemins och 
teknologins betydelse i vardagslivet, omgivningen och samhället. Undervisningen i kemi skall ge eleven de 
färdigheter han behöver för att kunna fatta vardagliga beslut och föra diskussioner speciellt om 
energiproduktion, miljö och industri samtidigt som den ger eleven möjlighet att ta ansvar för sin omgivning. 
Undervisningen bygger på ett undersökande arbetssätt, där utgångspunkten är observationer och 
undersökningar av ämnen och fenomen i omgivningen. Stegvis styrs undervisningen mot att tolka, förklara och 
beskriva fenomen samt göra modeller av ämnens strukturer och av kemiska reaktioner med hjälp av det 
kemiska symbolspråket. Det undersökande arbetssättet skall hjälpa eleven att gestalta karaktären i 
naturvetenskapen och att anamma nya naturvetenskapliga begrepp, principer och modeller samt utveckla 
förmågan att arbeta med händerna, genomföra experiment och arbeta i grupp. Kemiundervisningen skall 
inspirera eleven till studier i kemi. 
 
MÅL 
Eleven skall  

 lära sig att arbeta tryggt och följa givna instruktioner  

 lära sig att använda undersökningsmetoder som är typiska för naturvetenskaperna, också informations- 
och kommunikationsteknik, samt att bedöma informationens pålitlighet och betydelse 

 lära sig att genomföra naturvetenskapliga undersökningar samt att tolka och presentera resultaten  

 lära sig att förstå processer som hör till ämnens kretslopp och produkters livscykel samt processernas 
betydelse för naturen och omgivningen 

 lära sig att känna och använda kemiska och fysikaliska begrepp som beskriver ämnens egenskaper 

 lära sig att använda begrepp och modeller som beskriver ämnens strukturer och kemiska bindningar  

 lära sig att beskriva och visa kemiska reaktioner med hjälp av reaktionslikheter 

 lära sig att tillämpa sina kunskaper vid val och i praktiska situationer  

 lära sig att känna betydelsen av kemiska fenomen och tillämpningar både för människan och samhället. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
Luft och vatten 

 komponenterna i atmosfären och deras betydelse för människan och jämvikten i naturen 

 vattnet och dess egenskaper, till exempel surhet och basiskhet  

 lättantändlighet, förbränningsreaktioner, även beskrivna med hjälp av kemins symbolspråk samt 
förbränningsprodukternas egenskaper och inverkan på omgivningen 

 
Råvaror och produkter 

 jordskorpans viktigaste grundämnen och föreningar samt deras egenskaper och produktion, användning 
och återanvändning av olika produkter samt produkternas tillräcklighet 

 elektrokemiska fenomen, galvaniska element och elektrolys samt deras tillämpningar 

 klassificering och separering av grundämnen och föreningar, deras kemiska symboler samt jämförelse av 
reaktionshastigheter 

 tolkning av reaktionsekvationer samt balansering av enkla reaktionsekvationer 

 förklaring av grundämnens och föreningars egenskaper och strukturer med hjälp av atommodellen eller det 
periodiska systemet 

 
Den levande naturen och samhället 

 fotosyntesen och förbränning, energikällor 

 organiska föreningars reduktionsreaktioner och reaktionsprodukter såsom alkoholer och karboxylsyror 
samt deras egenskaper och användning 

 kolväten, oljeraffineringsindustrin och dess produkter 

 kolhydrater, proteiner, fetter samt deras sammansättning och betydelse som födoämne och som råvaror 
för industrin 

 tvättmedel, kosmetiska produkter och textilier 
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Kurs 71 Kurs 81 Kurs 91 

Kemins betydelse i det dagliga 

livet (övergripande) 

Atomens byggnad och det 

periodiska systemet 

Metallernas kemi 

Kemiska arbetsmetoder Kemisk bindning Elektrokemi; galvaniska element, 

elektrolys och korrosion 

Ämnen och blandningar Syror och baser Produkternas livscykel 

Atomerna och grunderna för 

kemins symbolspråk 

Salter Miljökemi 

 

Kemiska reaktioner Det kemiska symbolspråket och 

reaktionslikheter 

Molbegreppet 

 

 

 

 

Luft och vatten 

 

 

Kol, kolföreningar och organiska 

kemins grunder 

Näringskemi: fetter, kol-hydrater 

och proteiner 

Kursen är en laborationskurs.  

I slutet av kursen har eleverna ett 

laborationsprov, där de 

bestämmer om det i givna 

födoämnen finns fetter, kol-

hydrater och/eller proteiner. 

 

 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN  
Eleven 

 kan tryggt arbeta enligt givna instruktioner ensam och i grupp  

 kan genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar, till exempel ett experiment där man undersöker 
förbränningen av ett ämne, reaktionsproduktens löslighet i vatten samt vattenlösningens surhet 

 kan presentera och tolka sina undersökningsresultat 

 känner till olika ämnens kretslopp samt fenomen som de förorsakar i naturen och omgivningen, till exempel 
kolets kretslopp, växthusfenomenet och försurningen 

 är medveten om betydelsen av kemiska fenomen och tillämpningar för människan och samhället, till 
exempel fotosyntesens betydelse för lagring av energi i den levande naturen samt korrosion och 
korrosionsskyddets betydelse för byggandet och metallindustrin 

 känner till ämnen som påverkar naturen, vet deras ursprung och spridningsmekanismer samt hur de 
inverkar på människans och naturens välbefinnande, till exempel tungmetaller och reaktionsprodukter vid 
förbränning av fossila bränslen 

 känner till olika branscher inom industrin som metall- och träförädlingsindustrin samt deras produkter och 
deras betydelse i vardagslivet 

 kan tolka varudeklarationer, förklara begreppet livscykel och kan som konsument göra olika val 

 kan använda riktiga begrepp i beskrivningar av ämnens egenskaper och kemiska fenomen, till exempel 
surhet, elledningsförmåga och förändring av aggregationstillstånd 

 kan undersöka ämnens egenskaper och använda resultaten för att klassificera, identifiera och jämföra 
grundämnen och kemiska föreningar, till exempel ädla och oädla metaller 

 kan med hjälp av ändamålsenliga modeller beskriva atomer, kemiska bindningar och föreningar 

 kan tolka enkla reaktionslikheter och ställa upp till exempel en ekvation för kolets förbränningsreaktion  

 kan dra slutsatser om ämnens reaktionsbenägenhet utgående från atomernas yttersta elektronskal eller 
från grundämnens placering i det periodiska systemet. 

 

 



 
7.10  Hälsokunskap 
 
Hälsokunskap är ett läroämne som vilar på tvärvetenskaplig kunskapsgrund. Målet för undervisningen i 
hälsokunskap är att främja kunskap som stöder elevens hälsa, välbefi nnande och trygghet. Syftet med 
undervisningen är att utveckla elevens kognitiva, sociala, emotionella, funktionella och etiska färdigheter.  
 
Utgångspunkt för undervisningen är att hälsan uppfattas som fysisk, psykisk och social funktionsförmåga. I 
undervisningen utvecklas kunskaperna om och färdigheterna i hälsa, livsstil, sunda vanor och sjukdomar samt 
förmågan att ta ansvar för sin hälsa och handla på ett hälsofrämjande sätt i förhållande till sig själv och andra.  
 
Hälsokunskap är ett läroämne som utgår från eleven och som stöder aktivitet och engagemang. 
Utgångspunkten för undervisningen skall vara barnets och den ungas vardag, uppväxt och utveckling och 
människans levnadslopp. I undervisningen beaktas också allmänna och för skolan och orten aktuella frågor 
om hälsa och trygghet. Vid inlärningen utvecklas färdigheter som är viktiga för att söka efter kunskap, tillämpa 
den och kritiskt begrunda värderingar som gäller hälsa och välfärd.  
 
Hälsokunskap undervisas i årskurserna 1–4 som en del av läroämnesgruppen miljö- och naturkunskap, i 
årskurserna 5–6 som en del av biologi/geografi och fysik/kemi och som ett fristående läroämne i årskurserna 
7–9. Undervisningen i hälsokunskap skall planeras så att eleven får en heltäckande bild av hälsokunskapen 
under hela den grundläggande utbildningen. Undervisningen i hälsokunskap skall planeras i samarbete med 
biologi, geografi, fysik, kemi, huslig ekonomi, gymnastik och samhällslära. Personalen inom elevvården deltar 
också i planeringen av undervisningen. 
 

 
MÅL  
Eleven skall  

 förstå ungdomstidens fysiska, psykiska och sociala utveckling  

 lära sig att förstå vilken betydelse gemenskap, relationer och omsorg har för människans   

  välbefinnande  

 lära sig att förstå sig själv och människors olikheter samt värderingar och synsätt som rör hälsa, 
handikapp och sjukdomar  

 lära sig att beskriva och bedöma vilka centrala faktorer som främjar hälsan och vilka som  orsakar 
sjukdomar samt att identifiera och reflektera över val som gäller hälsa och trygghet  

 lära sig att ta hand om sig själv och sin omgivning, känna till behovet av förebyggande  vård och hjälp och 
handla ändamålsenligt i situationer där hälsa, sjukdom och trygghet   är aktuella  

 lära sig att känna igen, förstå och utveckla färdigheter som är viktiga för hälsan och det   allmänna välbefi 
nnandet  

 lära sig att bedöma miljöns, livsstilens och kulturens och mediernas betydelse för  trygghet och hälsa  

 lära sig att använda begrepp och informationssökningsmetoder för hälsa och sjukdom  och att utnyttja 
dem i hälsofrämjande syfte  

 lära sig att förstå att regler, avtal och tillit är förutsättningar för välbefinnandet i sociala  sammanhang som 
familjer, skolor, referensgrupper och samhälle.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  
Uppväxt och utveckling  

 människans levnadslopp, olika åldersstadier, födsel, död  

 fysisk tillväxt och utveckling: dygnsrytm, sömn, vila och belastning, hälsofrämjande  motion, näring och 
hälsa  

 psykisk mognad och utveckling: självkännedom och självrespekt, familj och sociala  relationer, psykisk 
hälsa och dess variationer, jämvikt i kropp och själ  

 socialt växande och social utveckling; individualitet och olikhet, individens förpliktelser  och ansvar i 
samhället, tolerans, omtanke och omsorg  

 särdrag och behov i utvecklingen under ungdomstiden, den framväxande sexualiteten  

 att sköta om sin hälsa  
 
 
 
Hälsa och val i det dagliga livet  



 näringsmässiga behov och problem i olika situationer, de vanligaste allergierna och  specialdieterna  

 tobak, alkohol och droger, välbehag och beroende och val som anknyter till dem  

 konfliktlösning och att tala om det som tynger sinnet  

 sexuell hälsa: relationer, sexualitet, uppförande och värderingar och normer som  anknyter till dem  

 de viktigaste smittosamma sjukdomarna och andra sjukdomar, att känna igen symtom, att vara sjuk, 
egenvård  

 trafiksäkerhet och beteende i trafiken, risksituationer och olyckor, olycksfall och första  hjälpen  
 
Resurser och överlevnadsförmåga  

 hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande som resurs, personliga resurser  

 känslor och hur man uttrycker dem, socialt stöd och skyddsnätverk, interaktionsfärdigheter  

 förändringar och kriser som är förknippade med utvecklingen och livet och hur man klarar av 
svårigheterna  

 
Hälsa, samhälle och kultur  

 folksjukdomar  

 miljö och hälsa, arbetshälsa, kultur och hälsa  

 de viktigaste hälso- och sjukvårds- och välfärdstjänsterna, medborgarorganisationernas   verksamhet  

 barns och ungas rättigheter, lagstiftning om gränser för och följder av gärningar  
 

 

 
KYRKSLÄTT 
Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 

Kurs 71 Kurs 81 Kurs 91 

Hälsa som begrepp Näringslära, kostvanor, 

födoämnesallergier, 

ätstörningar och kostrelaterade 

välfärdssjukdomar 

Människans levnadslopp; 

födsel, olika ålderstadier, död 

Puberteten – jaget i förändring 

fysiskt, psykiskt och socialt 

Kondition och hälsa Folksjukdomar 

Jag och mitt sociala umgänge – 

familjen, vänskapskretsen och 

grupper 

Sömn Mental hälsa 

Självförtroende, självkännedom, 

självrespekt, respekt för 

individualitet och olikhet  

Stress Hälsa i ett brett perspektiv – 

livsstil och hälsoaspekter, hälsa 

som resurs, egenvård, 

hälsovårds- och 

sjukvårdstjänster, 

handlingskraft i livskriser 

 Smittsamma sjukdomar Hem, miljö och 

samlevnad, trygghet, 

umgängesvanor, vett och etikett 

Sexualkunskap Ekonomi och 

konsumentkunskap 

Tobak, alkohol och narkotika Trafik 

 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN  
Uppväxt och utveckling  
Eleven  

 känner till särdragen hos olika åldrar och händelser under livets gång och kan granska  dem ur 
hälsosynvinkel  

 kan förklara hur sömn och vila inverkar på vitaliteten och välbefinnandet, kan ge  exempel på föda som ur 
ett hälsoperspektiv är balanserad och mångsidig och vet vilken  inverkan motion har på hälsan  

 kan redogöra för vad som kännetecknar ett gott vänskapsförhållande och en fungerande  gemenskap, 
och ge exempel på de viktigaste färdigheterna för interaktion  



 vet hur han eller hon kan sköta sig själv och sin hälsa  

 kan begrunda och analysera orsaker till och följder av problemsituationer som ungdomar hamnat i, 
komma med exempel på möjliga lösningar.  

 
Hälsa och val i det dagliga livet  
Eleven  

 känner till grunderna för sexuell hälsa, olika preventivmedel och preventivmetoder och deras betydelse, 
kan motivera och resonera om ett ansvarsfullt sexuellt beteende  

 kan beskriva och reflektera över de beroenden och hälsorisker som är förknippade med  njutnings- medel, 
såsom tobak, snus, alkohol, droger och lösningsmedel samt ange  orsaker till och följder av deras 
användning, ge förklarande exempel på sätt att undvika dem  

 känner igen tecken på mobbning och annat våld och kan komma med praktiska exempel för hur man 
förebygger våld och kommunicerar på ett uppbyggande sätt  

 kan namnen på de vanligaste smittosamma sjukdomarna och andra sjukdomar, kan i huvuddrag med 

exempel beskriva hur man förebygger dem  

 känner till huvudprinciperna för trafiksäkerhet och kan beskriva eller förevisa hur man  handlar och ger första hjälpen i 
olika slags risksituationer och vid olyckstillfällen.  

 
Resurser och överlevnadsförmåga  

Eleven  

 kan namnge, känna igen och uttrycka olika slags känslor och beskriva deras orsaker, ge exempel på hur emotionella 
beteenden och känslobaserad kommunikation kan  regleras på lämpligt sätt  

 kan iaktta egna förnimmelser och symtom och känner till grunderna för hur man  använder mediciner på ett 
ändamålsenligt sätt  

 kan reflektera över vilken betydelse valet av livsstil har för hälsan och motivera eller ge  exempel på val som främjar 
hälsan i vardagen  

 kan använda centrala begrepp för hälsa och sjukdom, kan använda och kritiskt bedöma  olika uppgiftskällor inom 
hälsokunskap.  

 
Hälsa, samhälle och kultur  

Eleven  

 känner till de vanligaste folksjukdomarna och deras riskfaktorer  

 kan beskriva en hälsosam och trygg miljö och ge exempel på sätt att främja hälsa och  trygghet i närmiljön  

 har kännedom om centrala hälsovårds- och välfärdstjänster i den egna skolan och  kommunen, kan söka sig till dem 
och med exempel beskriva hur man handlar på ett  ändamålsenligt sätt då tjänsterna används  

 kan beskriva barns och ungas centrala rättigheter, lagstiftning om gränser för och följder   av gärningar.  
 
 
 

7.11  Religion 
 
Alla konfessionella grupper  
 
I religionsundervisningen granskas livets religiösa och etiska dimensioner utifrån elevens egen tillväxt och 
som ett samhälleligt fenomen i vidare utsträckning. Religionen behandlas som en av de strömningar som 
inverkar på den mänskliga kulturen. I religionsundervisningen betonas insikterna i den egna religionen och 
beredskapen att möta andra religioner och livsåskådningar, i synnerhet åskådningstraditioner i det finländska 
samhället.  
 
Religionsundervisningens uppgift är att ge eleven kunskaper, färdigheter och erfarenheter som ger stoff till att 
bygga upp sin identitet och världsåskådning. Undervisningen skall ge eleven förmåga att möta den religiösa 
och etiska dimensionen i sitt eget och samfundets  
liv. Undervisningens mål är en religiös och livsåskådningsmässig allmänbildning.  
 
Syftet med undervisningen är att  

 göra eleven förtrogen med sin egen religion  

 informera eleven om finländsk åskådningstradition  

 informera eleven om andra religioner  

 hjälpa eleven att förstå religionernas kulturella och mänskliga betydelse  

 fostra eleven till ett etiskt synsätt och till att förstå religionens etiska dimension.  
 
 



DEN EVANGELISK-LUTHERSKA RELIGIONEN 
 
Syftet med undervisningen i evangelisk-luthersk religion är att göra eleven allsidigt förtrogen med religiös 
kultur och ta fram faktorer som är viktiga för elevens utveckling och tillväxt. Eleven skall få hjälp med att förstå 
religionens betydelse för honom eller henne själv och med att se religionernas inflytande i samhället och 
kulturen. Undervisningens mål är en religiös och livsåskådningsmässig allmänbildning.  

 

KYRKSLÄTT 

Inom religionsundervisningen bekantar sig eleverna med församlingen i Kyrkslätt samt de 

kyrkobyggnader som finns i kommunen. Skolorna arrangerar advents- och/eller vår-gudstjänster 

tillsammans med församlingen. 

 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

Samarbetet med församlingen är en viktig del av undervisningen i religion. Varje läsår besöker 

skolan någon av de kyrkor som finns i kommunen. Dessa kyrkobesök alterneras med att någon 

av församlingen präster eller övrig personal inbjuds att hålla andakt i skolan t.ex. inför jul, 

påsk eller läsårsavslutning. Skolan deltar i de av församlingen arrangerade begivenheterna för 

barn t.ex. påskvandringen. 
 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Samarbetet med församlingen är en viktig del av undervisningen i religion. Varje läsår besöker 

skolan någon av de kyrkor som finns i kommunen.  

Årskurs 3 och 4 deltar i den av församlingen ordnade påskvandringen vartannat år. 

 

Karuby skola 

Samarbetet med församlingen är en viktig del av undervisningen i religion. Varje läsår besöker 

skolan någon av de kyrkor som finns i kommunen. Dessa kyrkobesök alterneras med att  någon 

av församlingen präster eller övrig personal inbjuds att hålla andakt i skolan t. ex. inför jul, 

påsk eller läsårsavslutning. 

Skolan deltar i de av församlingen arrangerade begivenheterna för barn t.ex. påskvandringen. 

 
ÅRSKURSERNA 1−5 
 
Den främsta uppgiften för undervisningen i den evangelisk-lutherska religionen i årskurserna 1–5 är att ge 
eleverna stoff till att bygga upp sin världsåskådning. I undervisningen informeras eleverna genom fakta och 
egna erfarenheter om religiositeten i omvärlden, görs förtrogna med Bibeln och uppmuntras till att växa till 
etiskt omdömesgilla och ansvarsfulla människor.  
 
MÅL  
Eleven skall  

 lära sig att tro på livet och på sig själv, att frimodigt möta framtiden, att förstå den heliga dimensionen 
och att se religionens inflytande i sitt eget och i andras liv  

 bli förtrogen med Nya testamentet, Jesu liv och läror  

 ta del av de viktigaste berättelserna i Gamla testamentet  

 lära sig att förstå sambandet mellan kyrkoåret och Jesu liv  

 bekanta sig med den lutherska kyrkan och med församlingens verksamhet  

 stifta bekantskap med andra kristna kyrkor och omgivande religiösa och icke-religiösa livsåskådningar  

 lära sig att reflektera över etiska frågor, att dela med sig av sina känslor och erfarenheter  och att 
tillämpa kristen etik.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  



Förtröstan och trygghet  

 frågor med anknytning till liv och död utgående från elevernas erfarenheter och livssituation  

 Gud som Fadern och Skaparen, Herrens välsignelse och Jesu läror om den gudomliga omsorgen  

 
KYRKSLÄTT 

Årskurs 1 Årskurs 2 

Förtröstan och trygghet 
Bön och trygghet  

 Gud som haver) 
Bön 

 Fader vår 

Sorg – glädje från elevernas erfarenheter  

 

Årskurs 3 Årskurs 4 

Förtröstan och trygghet 
Herrens välsignelse Jesu liknelser och deras anknytning till vardagen 

 
Ett värdefullt och unikt liv  

 mina rötter; familjens och släktens värderingar och traditioner  

 aktning för andra människor och naturen, att träffa val och ta ansvar  

 bibliska berättelser kring ett tema  

 tolerans, en första inblick i sådana kyrkor, religioner och minoriteter som ansluter sig till elevernas liv  
 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 1 Årskurs 2 

Ett värdefullt och unikt liv 
Vänskap och avundsjuka Min familj, släktens värderingar och traditioner 

Den gyllene regeln Kamratskap och vänskap 

Människan i skapelsen Hjälpsamhet 

 Tacksamhet 

 Samlevnad och rättvisa 

 

Årskurs 3 Årskurs 4 

Ett värdefullt och unikt liv 
Aktning för andra människor och natur Att träffa val och ta ansvar 
 
Bibelns berättelser och läror  

 skapelse- och patriarkberättelserna  

 från Egypten till det förlovade landet  

 Jesu liv och läror, bönen Fader vår  

 
KYRKSLÄTT 
Årskurs 1 Årskurs 2 

Bibelns berättelser och läror 

Skapelsen Josef  

Jesu hemland Palestina, hur man levde/lever 

där 

Patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob 

Jesu födelse och barndom Jesus och barnen  

Jesu lärjungar 

 

Årskurs 3 Årskurs 4 

Bibelns berättelser och läror 

Moses liv och uppgift, uttåget ur Egypten och 

intåget i Kanaans land 

Jesu liv och läror 

Kungatiden, Saul, David och Salomon  
 

Kartan och Palestina  



 
Etisk tillväxt  

 människans värde speciellt ur skapelsens synvinkel  

 den gyllene regeln, det dubbla kärleksbudet och de tio buden  

 frågor om samlevnad och rättvisa  

Apostlagärningarna och Paulus resor 

 
KYRKSLÄTT 
Årskurs 1 Årskurs 2 

Etisk tillväxt 

Vänskap och avundsjuka Kamrater, vänskap 

Den gyllene regeln Hjälpsamhet 

Lydnad 

Tacksamhet 

 

Årskurs 3 Årskurs 4 

Etisk tillväxt 
Budorden i dagens samhälle Det dubbla kärleksbudet 

Regler –samlevnad och gemenskap 
  

Gyllene regeln 

 
Livet i den lutherska kyrkan  

 församlingen i elevens liv  

 kyrko- och kalenderårets högtider och kristna innehåll och sedvänjor som hör till dem  

 den lutherska kyrkans uppfattning om Gud, barmhärtigheten, frälsningen och Bibeln  

 församlingens centrala verksamhetsformer som gudstjänsten, kyrkliga förrättningar,  diakoni och 
verksamheten som församlingsmedlem  

 kristna symboler i kyrkan och i elevens omvärld, kyrkokonst samt psalmer och andra andliga 

sånger  

 
KYRKSLÄTT 
Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 

Livet i den lutherska kyrkan 

Församlingen i 

elevens liv 

Kyrkobyggnaderna i 

Kyrkslätt 

 

 

 
 

Vår församlings 
verksamhetsformer 
 

Kyrkans tidiga historia 

från församlingen till 

modern tid 

 Kyrkliga högtider 

 

Kristna symboler och 

kyrkokonst 

Kyrkoåret och dess 

högtider 

 Kyrkliga förrättningar  

Kristna sedvänjor 

Att orientera sig i 

bibeln 

 
 
 
Religiositeten i elevens omgivning  

 de religioner och kyrkor som eleven möter i Finland och ute i världen  

 drag som är gemensamma för judendomen, kristendomen och islam/drag som skiljer dem åt.  

 
 
 
 
KYRKSLÄTT 



Årskurs 3 Årskurs 5 

Religiositeten i elevens omgivning 

Hembygdens religiositet Likheter och olikheter i judendomen, kristendomen 

och islam 
 

 
 
 
 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 5  
Eleven känner till det centrala i Bibeln och den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och kan använda 
det inlärda för att skaffa sig ytterligare kunskaper.  
Eleven  

 känner till Bibelns centrala berättelser  

 känner till de grundläggande dragen hos den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och församlingen där 
han eller hon bor  

 vet att den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland hör till kyrkornas stora familj och  känner till andra kristna 
kyrkor och samfund  

 
Eleven gestaltar religionen som företeelse  
Eleven  

 förstår det religiösa språkbrukets karaktär  

 identifierar religiösa symboler, begrepp och metaforer  

 ser religionens inverkan i sitt liv och sin närmiljö  
 
Eleven kan utnyttja religiös kunskap  
Eleven  

 har en preliminär uppfattning om trons och kunskapens grundläggande karaktär  

 kan skärskåda livsfrågor som står honom eller henne nära  

 kan gestalta sin egen världsåskådning på ett sätt som motsvarar elevens åldersgrupp  
 
 
Eleven kan handla etiskt ansvarsfullt  
Eleven  

 har förmåga till etisk reflektion  

 identifierar faktorer som inverkar på moralbeslut och beaktar dem i sitt liv.  



 
ÅRSKURSERNA 6−9 
 
Den primära uppgiften för undervisningen i evangelisk-luthersk religion i årskurserna 6–9 är att fördjupa och 
vidga elevens förståelse för den egna religionens och andra religioners karaktär och betydelse. På så sätt 
stöds uppbyggnaden av elevens egen världsåskådning och etiska grundsyn.  
 
MÅL  
Eleven skall  

 vara medveten om faktorer som inverkar på uppbyggnaden av hans eller hennes världsåskådning  

 förstå vilken betydelse religionen och dess helighetsdimension har i människans och samhällets liv  

 fördjupa sig i Bibeln som en samling mänskliga och heliga skrifter  

 göra sig förtrogen med kristendomen, dess uppkomst och utveckling och dess betydelse  i 
människans och samhällets liv  

 fördjupa sig i den lutherska kyrkan och dess trosuppfattning  

 bekanta sig med de viktigaste världsreligionerna i huvuddrag  

 kunna respektera människor som har en annan tro och som tänker på ett annat sätt  

 känna till de grundläggande begreppen för etiskt tänkande och grunderna för den  kristna etiken, 
tillämpa dessa i sina etiska reflektioner och i sin verksamhet.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  
Elevens reflektioner kring sin världsåskådning  

 livets betydelse och begränsning  

 förhållandet mellan tro och kunskap  
 
Världsreligionerna  

 de centrala världsreligionernas utbredning, storleksförhållanden och huvuddragen i det religiösa livet  

 religionens utsträckning och inflytande på individen, samfundet och kulturen  
 
Bibeln 

 Gamla testamentet som uttrycksmedel för Israels folks tro och olika livsskeden  

 Gamla testamentet ur judendomens, kristendomens och islams synvinkel  

 Nya testamentet som uttrycksmedel för Jesu läror och kristendomens uppkomst  

 huvuddragen i Bibelns tillkomst samt tolkning och användning av Bibeln  

 Bibelns inflytande på kulturen  
 
Kyrkan  

 centrala frågor om kristendomens uppkomst och utveckling  

 kyrkosamfunden och deras utbredning, huvuddragen i livet och tron, ekumenik  

 kyrkobyggnaden, dess symbolik och hur den anknyter till församlingslivet  

 den kristna tron, dess mänskliga och samhälleliga betydelse, speciellt den lutherska tron,   kristna 
symboler  

 
Finländsk livsåskådningstradition  

 en överblick över religionsläget i Finland, speciellt den lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan samt 
andra kristna kyrkor och samfund, andra religioner och irreligiositet  

 religionsfriheten  

 medlemskap och verksamhet i den lutherska kyrkan samt kristen psalm- och annan musiktradition  

 den forntida folktron i Finland, den katolska medeltiden, reformationen och tiden efter den  
 
Människan som en etisk varelse  

 att identifiera, reflektera över och tillämpa etiska normer, principer och värderingar  
den kristna människouppfattningen och förmågan att sätta sig in i en annans situation  

 människan som formare av sitt eget liv, av samhället och av miljön  

 den kristna etikens grundläggande budskap, såsom profeternas budskap, Jesu bergspredikan och 
liknelserna  

 
KYRKSLÄTT 
Årskurs 6 



Finländsk 
livsåskådningstradition 

Bibeln Kyrkan Människan som etisk 
varelse 

 ortodoxa kyrkan 

 övriga trossamfund 

 katolska medeltiden 

 reformationen 

Att orientera sig i bibeln Kyrkohistoria:  

 Kristendomens 
uppkomst och 
utveckling 

 Kyrkosamfunde
n och deras 
utbredning och 
tro  

Jesu bergspredikan 
 

Israels folks skeden och 
tro i Gamla Testamentet 

Kyrkobyggnaden, dess 

symbolik och hur den 

anknyter till 

församlingslivet 

Jesu liknelser och deras 
anknytning till 
vardagssituationen 

Den kristna tron, dess 

mänskliga och 

samhälleliga betydelse, 

speciellt den lutherska 

tron, kristna symboler 

 

  Ekumenik  

 

Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 

Kurs 71 Världsreligionerna Kurs 81 

Bibeln 

Kurs 91 
Finländsk 
livsåskådningstradition 

De centrala världsreligionernas 
utbredning, storleks-förhållanden 
och huvuddragen i det religiösa 
livet 

Gamla testamentet som 
uttrycksmedel för Israels folks 
skeden och tro 

En överblick över religions-
läget i Finland , speciellt den 
lutherska kyrkan och den 
ortodoxa kyrkan samt andra 
kristna kyrkor, andra religioner 
och irreligiositet 

Religionens utsträckning och 

inflytande på individen, 

samfundet och kulturen. 

 

Gamla testamentet ur 
judendomens, kristendomens 
och islams synvinkel 

Religionsfriheten 

 
Nya testamentet som 
uttrycksmedel för Jesu läror och 
kristendomens uppkomst 

Medlemskap och verksamhet i 
den lutherska kyrkan samt 

psalm- och annan 
musiktradition 

Den forntida finska och 
nordiska folktron, den katolska 
medeltiden, reformationen och 
tiden efter den 

Den kristna etikens 

grundbetoningar såsom 

profeternas budskap, Jesu 

bergspredikan och 

liknelserna 

medlemskap och verksamhet i 
den lutherska kyrkan samt 
psalm- och annan 
musiktradition 

Den kristna etikens 

grundbetoningar såsom 

profeternas budskap, Jesu 

bergspredikan och 

liknelserna 

 
Den kristna människo-
uppfattningen och förmågan att 
sätta sig in i en annans situation 

Huvuddragen i Bibelns 
tillkomst samt tolkning och 
användning av Bibeln 
Bibelns inflytande på kulturen 

 

Människan som påverkare av 

sitt eget liv, av samhället och 

miljön. 



 
 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN  
Eleven kan skaffa sig fördjupad kunskap om kristendomen och den evangelisk-lutherska kyrkan  
Eleven  

 känner till Bibelns centrala innehåll  

 känner till de händelser som ledde till kristendomens uppkomst och behärskar de viktigaste skedena i 
de kristna kyrkornas historia  

 känner till den evangelisk-lutherska kyrkans historia i Finland och förstår den finländska lutherdomens 
grundläggande karaktär  

 förstår finländsk religiositet och livsåskådningstradition.  
 
Eleven förstår religionen som fenomen  
Eleven  

 förstår religiöst tänkande och de religiösa upplevelsernas och det religiösa beteendets natur  

 ser religionernas inflytande på den finländska och europeiska kulturen  

 känner till de centrala dragen i världsreligionerna  

 respekterar människor som tror och tänker annorlunda.  
 
Eleven kan använda religiös kunskap  
Eleven  

 vet något om trons och kunskapens grundläggande karaktär och förhållandet mellan dem  

 uppfattar faktorer som inverkar på hans eller hennes världsåskådning  

 kan diskutera de yttersta livsfrågorna.  
 
Eleven kan handla etiskt ansvarsfullt  
Eleven  

 har förmåga till ansvarsfull etisk reflektion  

 ser följderna av sina val och handlingar.  



 

DEN ORTODOXA RELIGIONEN  
 
Det centrala i den ortodoxa religionsundervisningen är att förstärka och upprätthålla elevens ortodoxa 
identitet. Eleven får hjälp med att förstå religionens betydelse för honom själv och att se religionens inflytande 
i samhället och kulturen. I undervisningen eftersträvas allmänbildning i religion och livsåskådning. 

 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

Elever som tillhör en ortodox församling får sin religionsundervisning av en lärare utsedd av 

församlingen. Denna undervisning arrangeras av praktiska skäl om möjligt i början eller slutet 

av arbetsdagen. I den ortodoxa religionsundervisningsgruppen ingår elever från olika 

årskurser. 

 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Elever som tillhör en ortodox församling får sin religionsundervisning av en lärare utsedd av 

församlingen. Denna undervisning arrangeras av praktiska skäl om möjligt i början eller slutet 

av arbetsdagen. 

 

Karuby skola 

Elever som tillhör en ortodoxa församling får sin religionsundervisning  av en lärare utsedd av 

församlingen. Denna undervisning arrangeras av praktiska skäl om möjligt i början eller slutet 

av arbetsdagen. I den ortodoxa religionsundervisningsgruppen ingår elever från olika 

årskurser. 

 
ÅRSKURSERNA 1−5 

 
Den primära uppgiften för undervisningen i den ortodoxa religionen i årskurserna 1–5 är att genom kunskap, 

färdigheter och upplevelser ge eleven stoff för att han eller hon skall kunna bygga upp sin världsåskådning 

och växa till en etiskt ansvarskännande människa.  

 
MÅL  
Eleven skall  

 stärka sin ortodoxa identitet och förstå den heliga dimensionen i livet  

 sätta sig in i det liturgiska livet och i kyrkokonsten, i det ortodoxa kyrkoåret, i heliga människors liv, i 
den ortodoxa kristendomens grundbegrepp och i den egna   församlingens verksamhet  

 bekanta sig med dogmatikens grundfrågor  

 fördjupa sig i Bibelns berättelser och deras budskap och lära sig att reflektera över etiska  frågor i 
Bibeln och i sitt eget liv  

 bekanta sig med andra kristna kyrkor och omgivande religiösa och icke-religiösa   livsåskådningar.  
 
CENTRALT INNEHÅLL  
Kyrkoåret och heliga människor  

 de heliga tiderna och kyrkoårets stora och medelstora högtider  

 den egna kyrkans och elevens eget skyddshelgon  

 fastor och etiska frågor i anslutning till dem  

 kyrkans stora lärofäder och martyrer  
 
 
Som medlem av kyrkan  

 den ortodoxa traditionen i familjen, i skolan, på hemorten, i Finland, i världen  



 den egna församlingens verksamhetsformer, speciellt gudstjänsterna och församlingens   
barnverksamhet  

 klostrens verksamhet  

 kyrkliga organisationer  

 andra kyrkor och religioner i närmiljön  

 den religiositet som eleven möter i Finland och ute i världen  

 drag som är gemensamma för judendomen, kristendomen och islam, och drag som skiljer dem åt  
 
Bibeln som en helig skrift  

 begynnelseberättelserna och patriarkberättelserna  

 från Egypten till det förlovade landet  

 Jesu liv och läror, Herrens bön  

 evangelieförfattarna  

 uppståndelsen och ett nytt liv  

 Nya testamentets tidshistoria  
 
Det liturgiska livet  

 gudstjänstförrättarna och liturgigudstjänsten  

 sakramenten, speciellt dopet, myrrasmörjelsen, boten och nattvarden  

 kyrkomusiken: troparier, gudstjänsthymner och hymnerna under andra heliga förrättningar  

 kyrkan som byggnad och som en helig plats  

 ikonen som bild och som heligt föremål  
 
Dogmatik och etisk fostran  

 människan som Guds avbild och like  

 den heliga treenighetens personer och deras särdrag  

 frälsningen och det eviga livet  

 kyrkan och församlingen  

 etiken i de tio buden  



 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

livet i Palestina på Jesu tid           

böner 

 

Israels folk och historia                           

 

berättelser om patriarkerna samt 

helgonberättelser, t ex den 

heliga Katarina, den heliga 

Lucia, Georgios Segraren 

Jesu liv och lärjungar                                     patriarkerna och 

patriarkberättelserna 
Israels folks historia: slaveriet i 

Egypten och befrielsen 

Bibeln                               huvuddragen i Jesu liv              innehållet i de tio budorden 

sakramenten:dopet                        sakramenten: myrrasmörjelsen, 

nattvarden                             
hitta GT och NT i Bibeln 

den heliga treenigheten                                kyrkomusik, psalmer sakramenten; boten 

fastan 

helger och traditioner i den egna 

familjen, skolan och den övriga 

närmiljön 

 

den otrodoxa traditionen i 

närmiljön; kyrkoårets stora 

högtider, kyrkans skyddshelgon 

fastan 

församlingens verksamhet, t ex 

barnverksamhet 

 

skyddshelgon 

 

grunderna för uppfattningen om 

rätt och fel  

om ikonen som heligt föremål      

 

ikonen 

 
mänskan som Guds avbild; 

respekt för alla mänskor 

andra kyrkor och religioner i 

närmiljön, andra kulturers 

synsätt 

kyrkan som helig plats; 

grundläggande drag i den 

ortodoxa gudstjänsten 

Jesu budskap om mänsklig 

samvaro; den gyllene regeln 

församlingens verksamhet, 

gudstjänst 

bekanta sig med den ortodoxa 

liturgin,  

etiska frågeställningar i 

anslutning till budorden 

 

Årskurs 4 Årskurs 5 

tiden för tillblivelsen av NT och de olika 

karaktärerna för GT och NT 

 

 

berättelser om lärofäder och martyrer samt om 

deras betydelse i sakramenten; betydelse och 

innebörd i dopet, myrrasmörjelsen, boten och 

nattvarden 

berättelser ur Jesu liv; Jesu död och uppståndelse profeterna, konungarnas tid, psalmerna 

urkyrkan och kristendomens spridning Bibelns texter: profeternas böcker 

den heliga treenigheten och personernas särdrag innebörden av tron på uppståndelsen, 

frälsningen och det eviga livet 

innebörden av uppståndelsen och frälsningen 

 

identifiera den religiösa bakgrunden i sin familj i 

anslutning till högtider 

interiör och attribut i det ortodoxa kyrkorummet reflektera över etiska frågor i Bibelns berättelser 

redogöra för innebörden i den gyllene regeln 

 

redogöra för mänskosynen enligt den ortodoxa 

religionen 

den ortodoxa traditionen som en del av vardagen 

 
att självständigt läsa och använda Bibeln som ett 

inslag i vardagen 

gemensamma centrala drag i judendomen, 

kristendomen och islam samt skillnader i 

övertygelse 

kyrkomusik, troparier och hymner 

klosterväsendet 

kyrkoårets fastetider 

 
 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 5  
Eleven känner till det centrala i ortodoxin  



Eleven  

 är medveten om liturgigudstjänstens betydelse som en del av en ortodox kristens liv  

 känner i huvuddrag till det ortodoxa kyrkoårets faste- och högtidstradition och kan följa kyrkoåret i sitt 
eget liv känner till den ortodoxa människosynen och andra grundbegrepp inom den ortodoxa  
kristendomen, kan tillämpa dem i sitt eget liv.  

 
Eleven känner till Bibelns centrala berättelser  
Eleven  

 känner i huvuddrag till Gamla och Nya testamentets olika karaktär  

 känner till Kristi undervisning, livsskeden och kyrkans uppkomst  

 kan reflektera över etiska frågor utifrån Bibelns berättelser och sitt eget liv och beakta  dem i sin 
livsföring.  

 
Eleven kan använda religiös kunskap  
Eleven  

 känner till den ortodoxa dogmatikens centrala grundbegrepp  

 känner till den ortodoxa traditionen som en del av en ortodox kristens liv  

 kan använda det inlärda för att stärka den ortodoxa identiteten  

 kan stärka sin ortodoxa identitet.  
 
Eleven är insatt i sin egen religion och känner till religionerna i sin närmiljö  
Eleven  

 känner till den ortodoxa kyrkans särdrag  

 identifierar den religiösa bakgrunden i sin familj  

 känner till verksamheten i sin egen hemförsamling  

 känner till andra kristna kyrkor och samfund i närmiljön.  

 
ÅRSKURSERNA 6−9 
 
Den primära uppgiften för undervisningen i ortodox religion i årskurserna 6–9 är att fördjupa och utvidga 
elevens förståelse för sin religiösa tradition och andra religioners karaktär och betydelse. På så sätt stöds 
eleven så att han eller hon kan bygga upp sin världsåskådning och sin etiska övertygelse. 
 
MÅL  
Eleven skall  

 stärka och fördjupa sin ortodoxa identitet och förstå den heliga dimensionen i livet  

 sätta sig in i det liturgiska livet och kyrkokonsten, i den ortodoxa kyrkan, dess historia   och 
trosuppfattning  

 vara medveten om de faktorer som påverkar uppkomsten av hans eller hennes  världsåskådning och 
förstå religionens och livsåskådningens betydelse i människans och samfundets liv  

 bli förtrogen med Bibeln som en samling heliga och mänskliga skrifter  

 känna till grundbegreppen för etiskt tänkande och grunderna för den ortodoxa etiken  och kunna 
tillämpa dem i etisk eftertanke och i sin verksamhet  

 bekanta sig med de viktigaste världsreligionerna i huvuddrag  

 kunna respektera människor som har en annan tro och ett annat tänkesätt.  
 
CENTRALT INNEHÅLL  
Bibeln  

 Bibelns tillkomst och innehåll  

 Bibeln som en helig skrift  

 profeterna, konungarnas tid, psalmerna  

 Apostlagärningarna  



 
Kyrkohistoria  

 de viktigaste händelserna i kristendomens uppkomst och utveckling  

 kyrkosamfunden och ekumenik  

 den ortodoxa kyrkans historia i Finland  

 den ortodoxa kyrkans förvaltning och nuläge  

 utvecklingen av den religiösa situationen i Finland  
 
Världsreligionerna  

 de viktigaste världsreligionernas utbredning, storleksförhållanden, grundläggande  föreställningar och 
de grundläggande dragen i det religiösa livet  

 religionens utsträckning och dess inflytande på individen, samhället och kulturen  
 
Liturgi och dogmatik  

 sakramenten  

 gudstjänsterna: liturgi, vigilia, fasteliturgi och andra kyrkliga förrättningar 

 kyrkobyggnaden, kyrkokonst och kyrkomusik  

 dogmatikens centrala punkter  
 
Etik  

 den ortodoxa människouppfattningen  

 att identifiera etiska normer, principer och värderingar, reflektion och tillämpning  

 etiken i Bergspredikan  
 
 
 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 6 Årskurs 7 

Kyrkoträdet och dess huvudgrenar profeterna och centrala drag i deras undervisning 

att självständigt läsa och använda Bibelläsning 

som ett inslag i vardagens rutiner 

använda Bibeln som en källa för daglig 

reflektion      

Bibelns tillkomst, användning och  

inflytande på kulturen  

sakramenten 

 

centralt innehåll i profeternas historia samt 

betydelsen av den för den ortodoxa kyrkan 

Bibeln; centralt innehåll i Apostlagärningarna 

 

bakgrund och teologisk förklaring till traditioner i 

anslutning till högtider och fasta 

de centrala världsreligionerna hinduismen, 

buddhismen, taoismen, 

shintoismen, judendomen, islam 

betydelsen av sakramenten den finländska ortodoxa kyrkans utveckling 

samfund och hjälporganisationer heliga förrättningar och deras innebörd                          

grundläggande tankar i ortodox människosyn 

etiska frågeställningar i anslutning till 

Bergspredikan  

den egna församlingen och dess verksamhet; 

gudstjänsten, liturgin 

andra kulturers synsätt 

 ortodoxa kyrkans ställningstaganden i etiska 

frågeställningar 
 



 

Årskurs 8 Årskurs 9 

den ortodoxa kyrkans organisation och 

förvaltning 

den ortodoxa kyrkans ställning och situation i 

globalt perspektiv 

aktuella etiska spörsmål i samhället och kyrkans 

ställningstagande 

ekumeniskt arbete i Finland och globalt 

kristendomens ankomst och utveckling i Finland 

 

kyrkokonst och -arkitektur byggstenar i den egna livsåskådningen 

kyrkans uppkomst och utveckling fram till våra 

dagar 

religionens betydelse för mänskan och samhället 

 

redogöra för kyrkans högtider och därtill hörande 

liturgi 

Bibelns texter: psalmerna 

aktuella etiska spörsmål i samhället och 

bemötande i enlighet med den ortodoxa teologin 

 

centrala kyrkosamfund: katolska och ortodoxa 

kyrkan, den evangelisk-lutherska kyrkan, andra 

protestantiska kyrkor 

olika religioners tolkning av Bibelns betydelse 

och budskap  
 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN  
Eleven kan skaffa sig kunskap om den ortodoxa tron  
Eleven  

 känner till det ortodoxa kyrkoårets faste- och högtidstraditioner och kan följa det ortodoxa kyrkoåret  

 är insatt i den ortodoxa gudstjänsttraditionen  

 har bildat sig en helhetsuppfattning av kyrkans lära  

 känner till sakramenten och andra heliga förrättningar och förstår deras betydelse  

 känner till kyrkans etiska undervisning och kan tillämpa den i livet.  
 
Eleven känner till Bibelns tillkomst och dess centrala innehåll  
Eleven  

 känner till Bibelns inre struktur  

 förstår Bibelns frälsningsbudskap  

 förstår Bibeln som en del av kyrkans tradition  

 känner till Bibelns användning i den kristnas dagliga liv och förstår hur de olika  böckerna används i 
liturgin.  

 
Eleven kan utnyttja religiös kunskap  
Eleven  

 känner till den kristna kyrkans uppkomst, utbredning och orsakerna till dess delning  

 kan placera in den finländska ortodoxa kyrkan som en del av en världsomspännande kyrka  

 känner till den finländska ortodoxa kyrkans skeden och deras inverkan på nutiden  

 är insatt i den egna församlingens verksamhet  

 känner till olika kyrkliga organisationer och deras verksamhet  

 känner till den finländska ortodoxa kyrkans förvaltning.  
Eleven känner till världsreligionerna  
Eleven  

 förstår religionens betydelse för människan  

 känner till de stora världsreligionerna  

 kan respektera människor som har en annan tro och som tänker annorlunda.  
 
 
 
 



 

ANDRA RELIGIONER 
 
Vid undervisningen i andra religioner följs principerna för grunderna för läroplanerna för ovan beskrivna 
religioner, i synnerhet de mål som uppställts för alla konfessionella grupper. 
 
För undervisningen i andra religioner ges läroplansgrunder med separata beslut. 

 
 
7.12  Livsåskådningskunskap 
 
Livsåskådningskunskap som läroämne är i grunden en tvärvetenskaplig helhet med utgångspunkt i  
filosofin samt i samhälls- och kulturvetenskaperna. I undervisningen i livsåskådningskunskap uppfattas 
människorna som skapare och förnyare av sin kultur och som individer som i sitt inbördes umgänge upplever 
och skapar betydelser. I undervisningen ses livsåskådningar, mänskliga kutymer och deras innebörd som 
resultatet av en växelverkan mellan individerna, samhället och kulturarvet. I livsåskådningskunskapen betonas 
människans förmåga att utforska sin värld och aktivt styra sitt liv.  
 
Undervisningen har som uppgift att ge eleven stoff för att växa upp till en självständig, tolerant, ansvarsfull och 
omdömesgill medlem i samhället. Undervisningen i livsåskådningskunskap skall stödja uppväxten till ett 
fullvärdigt demokratiskt medborgarskap som, i ett samhälle som förändras i snabb takt och blir alltmer globalt, 
förutsätter utveckling av förmågan att tänka och handla enligt etiska principer, därtill hörande omfattande 
kunskaper och färdigheter och en utveckling av allmänbildningen i livsåskådningsfrågor och kultur. 
Undervisningen i livsåskådningskunskap utgår från att eleven skall ha möjlighet att växa upp till en fri, jämlik 
och kritisk byggare av ett gott liv.  
 
Undervisningens huvuduppgift är att stödja elevens tillväxt och ge honom eller henne redskap för att pejla 

och bygga sin livsåskådning och världsbild.  

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

De elever som tillhör civilregistret och meddelat att de inte önskar delta i den 

religionsundervisning som bygger på den evangelisk- lutherska religionen tar del av 

undervisning i livsåskådningskunskap. Denna undervisning arrangeras av praktiska skäl om 

möjligt i början eller slutet av arbetsdagen. I gruppen som läser livsåskådningskunskap ingår 

elever från olika årskurser. 
 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

De elever som tillhör civilregistret och meddelat att de inte önska delta i den 

religionsundervisning som bygger på den evangelisk- lutherska religionen tar del av 

undervisning i livsåskådningskunskap. 

 

Karuby skola 

De elever som tillhör civilregistret och meddelat att de inte önskar delta i den 

religionsundervisning som bygger på den evangelisk- lutherska religionen tar del av 

undervisning i livsåskådningskunskap. Denna undervisning arrangeras av praktiska skäl om 

möjligt i början eller slutet av arbetsdagen. I gruppen som läser livsåskådningskunskap ingår 

elever från olika årskurser. 
 
 
 

ÅRSKURSERNA 1-5 



MÅL  
Målet är att främja elevens strävan  

 att söka och bygga upp sin identitet och sin livsåskådning och att därigenom lära sig att gestalta 
helheter, växa till att konfronteras med osäkerhet och förbättra förmågan att uttrycka sig  

 att utveckla sin omdömesförmåga och förmåga att handla etiskt överlagt och lära sig att lägga märke 
till de etiska dimensionerna i vardagslivet, att använda sin förmåga till  etiskt tänkande och 
livsåskådningsmässiga överväganden  

 att bekanta sig med principerna för de mänskliga rättigheterna, för tolerans, för rättvisa och en hållbar 
utveckling och att lära sig att ta ansvar för sig själv, för andra människor, för samhället och för naturen  

 att bekanta sig med olika betraktelsesätt och kulturer i sin näromgivning.  
  
CENTRALT INNEHÅLL  
Av det centrala innehållet skapas studiehelheter, som skall innehålla stoff från följande temaområden. 
Innehållet som behandlas årligen kan alternera enligt undervisningsgruppernas sammansättning.  
 
Människorelationer och moralisk tillväxt  

 att möta en annan människa och att sätta sig in i en hennes situation  

 det goda, rätt och fel, att skilja mellan rätt och fel, människans godhet  

 vad vänskap innebär och vänskapens betydelse i livet  

 rättvisa, rättvisa i det dagliga livet, rikedom och fattigdom i världen  

 tankefrihet, religions- och livsåskådningsfrihet, tolerans och diskriminering  

 ett gott liv, värde och norm, ansvar och frihet i livet  
 

KYRKSLÄTT 
Människorelatoner 

Åk 1 Åk 3 Åk 4 Åk 5 

Rätt och fel Skilja mellan rätt och fel Möta en annan 

människa 

Människans godhet 

Vänskap Rättvisa i det dagliga 

livet 

Empati Vänskapens betydelse i livet 

Ett gott liv Rikedom och fattigdom i 

livet 

 
Självkännedom och kulturidentitet  

 vem är jag och vad kan jag, olika livsskeden och önskningar • olika levnadssätt, tolerans och kulturell 
mångfald  

 den finländska kulturen och kulturminoriteter i Finland, världens kulturarv  

 livsåskådning, tro, förmodanden, kunskap och förståelse, olika livs- och  världsåskådningar  

 
KYRKSLÄTT 
Självkännedom 

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 

Vem är jag ? Olika levnadssätt Vad kan jag ? Tolerans och 

kulturell mångfald. 

Världens 

kulturarv 

Finländska  

kulturen 

Kunskap och 

förståelse 

Världsreligioner 

Livsåskådning och tro 

 
Samhälle och mänskliga rättigheter  

 grunderna för samlevnad: regler, avtal, löften, förtroende, ärlighet och redlighet,  den gyllene regeln  

 ett barns rättigheter, rätt och skyldighet, mänskliga rättigheter  

 jämlikhet och fred, demokrati, framtidens värld  

 etikens grunder, en handlings moraliska berättigande, avsikten med en handling och dess 
konsekvenser, etiska problem i det egna livet och lösningar på dem  

 

KYRKSLÄTT 

Samhälle och mänskliga rättigheter 

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 



Gyllene regeln Rättigheter och 

skyldigheter 

Grunderna för 

samlevnad 

Ärlighet och 

redlighet 

 Barns rättigheter Jämlikhet och fred Mänskliga 

rättigheter Handlingar och 

konsekvenser 

Etikens grunder 

Moraliska handlingar 

 

 

 
Människan och världen  

 miljö och natur, levande och livlös natur, skönhet i naturen  

 livets uppkomst och utveckling, berättelser om världens uppkomst, jorden och  världsalltet, olika 
former av liv, födsel, liv och död i naturen  

 naturens framtid och en hållbar utveckling, olika tidsbegrepp och deras betydelse i människans liv, 
världsarvet och miljön  

 
KYRKSLÄTT 

Människan + världen 

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 

Miljö och natur Levande+ icke- 

levande natur 

Skönhet i naturen Naturens framtid 

och hållbar 

utveckling 

Jorden och 

världsaltet 

Livets uppkomst 

och utveckling 

Liv , födelse och 

död 

Skapelsemyter 

 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 5 
Människorelationer och moralisk tillväxt 
Eleven 

 kan bedöma olika situationers moraliska krav och en handlings moraliska berättigande 

 vet att ett handlande som står emot ens principer är fel 

 kan granska moraliska problem tillsammans med andra och accepterar att man kan handla enligt olika 
principer  

 förstår att det finns fredliga lösningar på konflikter. 
 
Självkännedom och kulturidentitet 
Eleven 

 identifierar livsåskådningsfrågor 

 kan använda centrala begrepp i läroämnet (livsåskådning, kultur, minoritet) 

 vågar föra fram egna synpunkter och förstår att de bör kunna motiveras 

 har förmåga att gestalta livsåskådningsfrihetens betydelse i sitt liv 

 kan gestalta den finländska kulturen som en del av världens kulturella mångformighet. 
 
Samhälle och mänskliga rättigheter  
Eleven 

 känner till principerna för mänskliga rättigheter, tolerans och rättvisa 

 förstår betydelsen av gemensamma regler  

 förstår det individuella ansvaret och att individerna hör till olika gemenskaper. 
 

Människan och världen 
Eleven 

 känner till olika förklaringar om världen och människans plats i den 

 förstår vilken betydelse naturen och miljön har för människan 

 kan handla med respekt för naturen och har tagit till sig principerna för en hållbar utveckling. 
 
ÅRSKURSERNA 6–9 
 
Undervisningens huvuduppgift är att fördjupa elevens förståelse för den egna livsåskådningen och 
världsbilden. Eleven lär sig grundläggande kunskaper om olika slags livsåskådningar och religioner och får 
stöd i att utvecklas till en ansvarskännande och aktiv samhällsmedlem.  



 
MÅL  
Målet är att främja elevens strävan  

 att söka och bygga upp sin identitet och sin livsåskådning och samtidigt lära sig att  gestalta helheter, 
konfronteras med osäkerhet och förbättra förmågan att uttrycka sig och sin livsåskådning  

 att utveckla sin omdömesförmåga och sin förmåga att handla etiskt överlagt, att lära sig att lägga 
märke till de etiska dimensionerna i vardagslivet och att använda sin förmåga till etiskt tänkande och 
livsåskådningsmässiga överväganden  

 att tillägna sig och omfatta principerna för de mänskliga rättigheterna, för tolerans, för en 
världsomspännande rättvisa och en hållbar utveckling, lära sig att ta ansvar för sig  själv, för andra 
människor, för samhället och för naturen  

 att utvidga sin religiösa och kulturella allmänbildning och lära sig känna till olika värden, trossystem 
och livsåskådningsmässiga lösningar som anses viktiga i olika  kulturer, hur de tillkommit och hur de 
överförs, lära sig att bedöma vetenskapens inflytande på vårt levnadssätt.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  
Studiehelheter som kan undervisas i kursform innehåller fördjupat material om ämnesområden som 
behandlats i årskurserna 1-5: människorelationer och moralisk tillväxt, självkännedom och kulturidentitet, 
samhälle och mänskliga rättigheter samt människan och världen.  
 
Medborgarskap och ett gott samhälle  

 grunderna i samhällsteori, demokrati  

 politik, att verka som medborgare, hållbar utveckling  
 
Livsåskådningarnas värld  

 livsåskådningarnas historia, livsåskådningsfrihet  

 världsbild, världsåskådning och livsåskådning  

 kunskap och forskning, naturligt och övernaturligt  

 religion och irreligiositet, den egna livsåskådningen  
 
Kultur  

 kulturforskning, kultur och natur  

 kultur och gemenskap, den finländska kulturen, tolerans  

 uppfattningar om förhållandet mellan människan och naturen: humanistiska, utilistiska,  mystiska och 
naturcentrerade uppfattningar  

 
Etik och ett gott liv  

 etikens huvudriktningar och grundläggande frågor, den ungas moraliska tillväxt  

 människorättsetik, brott mot de mänskliga rättigheterna såsom holocaust 

 miljöetik  

 mångkulturalism ur ett etiskt perspektiv  
 
Framtiden  

 framtidsforskning  

 naturens och samhällets framtid, världsarvet  

 min framtid, att handla för framtidens bästa  
 
 
 
 
 
 

KYRKSLÄTT 

Människosyn Självkännedom Samhälle och 

mänskliga rättigheter 

Människan + världen 

Åk 6 

Empati Kulturminoriteter i 

Finland 

Demokrati Hållbar utveckling 

Religionsfrihet Livs-och Etiska problem Världsarvet + miljön 



Tolerans och 

diskriminering 

religionsåskådningar 

Ansvar och frihet i livet    

 

Åk 7 Åk 8 Åk 9 

Att verka som medborgare Grunderna i samhällsteori Politik 

Livsåskådningshistoria Demokrati Hållbar utveckling 

Världsbild Livsåskådningsfrihet 

 Världsåskådning + livsåskådning 

Kunskap och forskning Naturligt och övernaturligt 

Religion och irreligiositet, den egna livsåskådningen 

 Kultur och natur  

Den finländska kulturen, tolerans  

 Kultur och gemenskap 

Humanistiska, utilistiska, mystiska och naturcentrerade uppfattningar 

Etikens huvudinriktningar Moralisk tillväxt Miljöetik 

 Människorättsetik Mångkulturalism ur etiskt 

perspektiv 

 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN 
 
Människorelationer och moralisk tillväxt 
Eleven 

 kan se sambandet mellan val av värderingar och ett gott liv 

 kan se de aspekter som de etiska grundbegreppen ger, t.ex. avsikten med en handling och aktörens 
syfte med den, handlingens konsekvenser samt människans ansvar och rättigheter 

 kan se de etiska aspekterna på ett moraliskt dilemma och föreslå en etiskt godtagbar lösning 

 kan iaktta de etiska dimensionerna i vardagen, konsten, medierna eller på andra livsområden och kan 
motivera skillnaden mellan mera och mindre etiskt utvecklade bedömningar. 

 
Självkännedom och kulturidentitet 
Eleven 

 kan identifiera och benämna väsentliga drag i de viktigaste världsåskådningarna och kulturerna och 

ange hur de utvecklats  

 kan ställa olika kulturella begrepp och symboler i relation till olikartade livsåskådningstraditioner 

 förstår skillnaden mellan en sekulär och en religiös livsåskådning 

 kan utnyttja inlärda kulturella begrepp och skaffa kunskap om olika livsåskådningar.  

 
Samhälle och mänskliga rättigheter 
Eleven 

 känner till de mänskliga och medborgerliga rättigheterna i huvuddrag och kan förklara skillnaderna 

mellan dem 

 kan betrakta individens förhållande till samhället ur etisk synvinkel 

 kan reda ut beroendet mellan rättigheter och skyldigheter  

 känner till alternativa och motstridiga samhällsuppfattningar 

 känner igen kränkningar av de mänskliga och medborgerliga rättigheterna och kan bedöma 

motiveringarna för olika krav på jämlikhet och rättigheter 

 känner till problem i det moderna samhället och kan framföra både optimistiska och pessimistiska 

uppfattningar om framtiden. 

 
Människan och världen 
Eleven  

 förstår principerna för en hållbar utveckling 

 känner till utgångspunkterna för miljöetik  

 kan bedöma individens etiska perspektiv i relation till miljön  

 förstår vilken inverkan samhälleliga avgöranden har på lång sikt. 
 



 

7.13  Historia 
 
Syftet med undervisningen i historia är att handleda eleven i att växa upp till en ansvarsfull aktör som kritiskt 
kan behandla händelser i nuet och i det förgångna. Eleven handleds att förstå att den egna kulturen och 
andra kulturer är resultat av en historisk utvecklingsprocess. I undervisningen behandlas både allmän historia 
och Finlands historia. 
 
Syftet med undervisningen är att ge eleven stoff för att bygga upp sin identitet, för att sätta sig in i begreppet 
tid och för att förstå människans verksamhet och värdet i intellektuellt och kroppsligt arbete. 

 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

Skolans näromgivning och dess historia likaväl som skolans historia och dess olika skeden utgör 

en naturlig del av introduktionen till historieundervisningen. 
 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Skolans näromgivning och dess historia likaväl som skolans historia och dess olika skeden utgör 

en naturlig del av introduktionen till undervisningen i historia. 
 
ÅRSKURSERNA 5–6 
 
Historieundervisningens uppgift i årskurserna 5–6 i den grundläggande utbildningen är att göra eleven 
förtrogen med den historiska kunskapens natur, hur kunskapen inhämtas och dess grundläggande begrepp 
samt med sina rötter och med vissa händelser och fenomen som har blivit betydelsefulla inom historien från 
förhistorisk tid ända till den stora franska revolutionen. Innehållet som fastställts i grunderna för läroplanen 
genomförs genom att man i undervisningen betonar det dynamiska i historien och elevens förmåga att leva 
sig in i det förflutna. 
 
MÅL  
Eleven skall   

 lära sig att förstå att historisk kunskap är historikernas tolkningar som kan förändras på grund av nya 
källor eller nya sätt att studera 

 lära sig att förstå olika sätt att indela historien i tidsperioder och rätt kunna använda begreppen förhistoria, 
historia, gamla tiden, medeltiden och nya tiden 

 lära sig att känna igen förändringar i den egna familjens eller hembygdens historia och kunna beskriva 
förändringar som väsentligt har ansetts påverka människornas liv, såsom jordbrukets uppkomst 

 lära sig att med hjälp av exempel känna igen kontinuiteten i historien 

 lära sig att anföra orsaker till förändringar. 
 
CENTRALT INNEHÅLL  
De egna rötterna och den historiska kunskapen 

 den egna familjens och hembygdens historia 

 att tolka betydelserna i minnen, skrifter, föremål, bilder och byggnadsmiljö 
 
Förhistorisk och historisk tid samt de första högkulturerna 

 stenåldersmänniskans levnadsförhållanden och förändringar som inträffade i dem till följd av att bronsen 
och järnet uppfanns  

 hur jordbrukets uppkomst, staternas tillkomst och uppfinnandet av skrivkonsten inverkade på 
människornas liv 

 
Den europeiska civilisationens uppkomst 

 samhället och kulturen i det antika Aten och Rom 

 antikens återspegling på nutiden 
 
Medeltiden 



 religionernas inverkan på människornas liv och människornas ojämlika ställning i samhället 

 införlivandet av Finland som en del av Sverige 
 
Den nya tidens genombrott  

 förändringarna i den europeiska människans världsbild och värden vid övergången mellan medeltiden och 
den nya tiden: renässansen inom konsten, reformationen inom religionen, världsbildens utvidgning inom 
vetenskapen 

 
Finland som en del av det svenska riket 

 livet som kungens undersåtar och invånare i en stormakt  

 utformningen av den finländska kulturen 
 
Frihetens ideologi vinner terräng 

 konsekvenserna av den stora franska revolutionen 
 

Dessutom ett av följande teman vars utveckling granskas från förhistorisk tid fram till 1800-talet: 
 
a) någon utomeuropeisk högkultur 
b) handelns utveckling 
c) kulturens utveckling 
d) utvecklingen av trafik- och transportmedlen 
e) förändringar hos befolkningen 

 
KYRKSLÄTT 

Årskurs 5 Årskurs 6 

Introduktion 

 vad är historia och vad är ämnet historia? 

 vilken nytta har vi av att läsa historia? 

 olika tidsindelningar 

Forna Egypten 

Förhistoriska tiden i Finland 

 stenåldern 

 bronsåldern 

 järnåldern 

Antika Grekland 

Vikingarna 

 vilka de var 

 färderna 

 vikingafärdernas följder 

Romarriket 

Finland som en del av det svenska riket 

 korstågen 

 freden i Nöteborg 

 från agrarsamhälle till städer och slott 

      som finländare i en stormakt under 1600- 

      talet och början av 1700-talet 

Medeltiden och religionernas betydelse 

Nya tiden och den europeiska människans 

förnyade världsbild 

Världen utanför Europa 

 islam 

 Nordamerika 

 Kina 

 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 6 
Att skaffa sig kunskap om det förgångna 
Eleven  

 kan skilja fakta från åsikter 

 kan skilja källan och tolkningen av den från varandra. 
 
Att förstå historiska fenomen 
Eleven 

 vet att det förflutna kan indelas i olika tidsperioder och kan nämna karakteristiska drag för samhällen och 
tidsperioder  

 känner igen händelsernas kontinuitet från en tidsperiod till en annan och förstår att förändring inte är 
detsamma som framsteg och att förändringar inte heller betyder detsamma ur olika människors  och 



gruppers synvinkel  

 kan leva sig in i en människas situation förr i tiden, kan förklara varför människor under olika tidsperioder 
tänkte och handlade på olika sätt. 

 
 
Att utnyttja historiska kunskaper 
Eleven 

 kan skildra det tema som behandlas genom att förklara händelsen eller fenomenet ur vissa aktörers 
synvinkel 

 känner till att en del saker kan tolkas på olika sätt och kan förklara varför. 
 
ÅRSKURSERNA 7–9 
 
Syftet med historieundervisningen i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen är att fördjupa elevens 
uppfattning om den historiska kunskapens natur. Undervisningen i historia har som uppgift att förstärka 
elevens egen identitet och göra eleven förtrogen med andra kulturer och deras inflytande. 
 
MÅL 
Eleven skall  

 lära sig att skaffa och utnyttja historiska kunskaper 

 lära sig att använda olika källor, jämföra dem och på basis av dem bilda sig en egen motiverad åsikt 

 förstå att historisk information kan tolkas på olika sätt  

 lära sig att förklara ändamål med och följder av mänsklig verksamhet samt förstå sina rättigheter och sitt 
ansvar som medborgare 

 lära känna de mänskliga rättigheterna och de viktigaste avtalen om dem 

 lära sig att bedöma framtida alternativ med hjälp av kunskap om historisk förändring. 

 

KYRKSLÄTT 

 ha kännedom om hembygdens 1900- tals historia 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
De temaområden som behandlas hänför sig till Finlands historia och världshistorien på 1800- och 1900-talen. 
 
Livet på 1800-talet och nationalitetsidén 

 livet i 1800-talets Finland 

 de centrala statliga förändringarna och nationalitetsidéns verkningar i Europa i början av 1800-talet 

 kulturen som återspeglare av nationalitetsidén i Finland 
Den industriella revolutionen 

 industrialiseringen och dess inverkan på människornas liv 

 urbaniseringen 
 
 
Det finländska samhället omvandlas  

 ståndssamhällets upplösning 

 förryskningen av Finland och motståndet mot den 

 Finlands självständighet och inbördeskriget 
 
Från stormakternas maktkamp till första världskriget och dess följder 

 imperialismen och dess inverkan på Europas stormakter och kolonier 

 Afrika, Japan, Kina och Usa på 1800- talet 

 första världskriget, dess orsaker och följder 

 orsakerna till det ryska kejsardömets fall och revolutionerna år 1917 
 
Depressionens och totalitarismens tid  

 världsekonomins ras och dess verkningar i Europa 

 livet i demokratier och diktaturer 
 
Tiden under andra världskriget 

 andra världskriget, dess orsaker och följder 



 Finland i andra världskriget och hur landet klarade sig ur kriget 
 
Finland från 1950-talet till i dag 

 förändringen av näringsstrukturen och dess inverkan på människornas liv 

 det finländska välfärdssamhället byggs upp 
 
Från konflikterna mellan öst och väst till motsatsförhållandet mellan syd och nord 

 det kalla kriget 

 världens delning i fattiga och rika stater och problem som detta medför 
 
Livet i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet 

 det västerländska konsumtionssamhällets uppkomst och dess följder för omgivningen och människors liv  

 informationsförmedlingens utveckling 
 
Människorättsfrågor och mellanfolkligt samarbete 

 Människorättsfrågor och mellanfolkligt samarbete 

 De mänskliga rättigheterna, brott mot de mänskliga rättigheterna såsom folkmord, holocaust och andra 
förföljelser av folk 

 FN:s verksamhet, deklarationen om de mänskliga rättigheterna 

 Konventionen om barns rättigheter, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och andra viktiga avtal om de mänskliga rättigheterna 

 
Dessutom ett av följande teman vars utveckling behandlas från 1800-talet fram till nutiden: 
 

o någon utomeuropeisk kultur 
o utvecklingen av jämlikheten 
o kulturens utveckling 
o teknologins utveckling, till exempel utvecklingen av trafik- och transportmedlen 
o från ett splittrat till ett enat Europa. 

 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 7 

Kurs 71 

Finland och Europa på  

1800- talet 

Kurs 72 

Revolutioner och världskrig 

Kurs 73 

Utomeuropeisk historia, 1800- 

talet 

 

 den industriella revolutionen 

 1800-tals ideologier och 

trender 

 Storfurstendömet Finland 

 

 Ryska revolutionen 

 Första världskriget 

 Det unga Finland 

 

 Afrika 

 Nordamerika 

 Asiatiska länder 

 

 

 

 

 

 

Årskurs 8 

Kurs 81 

Från depression till världskrig 

Kurs 82 

Tiden efter andra världskriget 

Depressionen Kalla kriget 

De nationella diktaturerna Finland i andra världskriget 

Finland efter andra världskriget 

Andra världskriget 

 andra världskrigets följder 

Valbart tema från 1900-talet 

 

 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN 



Att inhämta kunskap om det förgångna 
Eleven   

 kan skilja mellan förklarande och irrelevanta faktorer 

 kan läsa och tolka källmaterial av olika slag. 
 
Att förstå historiska händelser 
Eleven 

 kan placera in händelser som han har studerat i deras historiska sammanhang och kan på så vis 
tidsbestämma dem 

 kan förklara varför människor på vissa livsområden handlade annorlunda förr än i dag  

 kan anföra orsaker till och följder av historiska händelser 
 
Att använda historiska kunskaper 
 
 
Eleven 

 kan besvara frågor om det förflutna med hjälp av information ur olika källor, även information som skaffats 
med hjälp av modern teknologi 

 kan bilda sig en uppfattning om händelser och fenomen samt motivera och bedöma sin uppfattning. 

 
 
7.14  Samhällslära 
 
Syftet med undervisningen i samhällslära är att handleda eleven i att växa upp till en aktiv och 
ansvarskännande aktör i samhället. Undervisningen i samhällslära i årskurserna 7–9 i den grundläggande 
utbildningen skall ge baskunskaper och -färdigheter med avseende på  
samhällets struktur och verksamhet samt medborgarnas möjlighet att påverka. Syftet med undervisningen är 
att stödja eleven att växa upp till en tolerant och demokratisk medborgare och att ge honom erfarenheter av 
samhällsdeltagande och demokratisk påverkan. 

 
ÅRSKURSERNA 7–9 
 
MÅL 
Eleven skall  

 få en uppfattning om den samhälleliga kunskapens natur 

 lära sig att inhämta och tillämpa information om samhället och näringslivet kritiskt och kunna fungera som 
en aktiv påverkare  

 lära sig att känna de offentliga tjänsterna 

 få beredskap för att respektera arbete  

 lära sig grunderna i entreprenörskap och lära sig att förstå entreprenörskapets betydelse för välfärden i 
samhället 

 lära sig att förstå de samhälleliga beslutens inverkan på medborgarnas liv 

 bli intresserad av att delta och påverka i samhället 

 lära sig att granska och utveckla sitt kunnande som ansvarsfull konsument och som aktör i samhället 

 känna till de rättsliga följderna av sitt handlande. 

 

KYRKSLÄTT 

 bli intresserad av att delta och påverka i samhället och bli intresserad av egna kommande 

möjligheter att påverka 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
Det finländska samhället och näringslivet samt Europeiska unionen. 
 
Individen som medlem i en gemenskap 

 familjen, olika slag av gemenskaper samt minoritets- och delkulturer  

 individens möjligheter att fungera i hemkommunen, som medborgare i den egna staten, i Norden och i EU  
 
Individens välfärd  

 välfärdssamhällets olika dimensioner 



 jämlikhet och hållbar utveckling samt andra sätt att främja välfärden 
 
Att påverka och fatta beslut 

 medborgarnas möjligheter att påverka  

 demokrati, val och att rösta 

 politiska och administrativa aktörer på kommunal, nationell och EU-nivå 

 media och samhällspåverkan 
 
Medborgartrygghet  

 rättssystemet, individens rättigheter och skyldigheter samt juridiskt ansvar  

 trafiksäkerhet 

 säkerhetspolitik: utrikespolitik, rikets försvar 
 
Hushållning 

 principerna för privat hushållning 

 arbete och entreprenörskap 
 
Samhällsekonomi 

 individen och hushållen som konsumenter och ekonomiska aktörer 

 utrikeshandelns och den globala ekonomins betydelse 
 
Ekonomisk politik 

 konjunkturväxlingar inom ekonomin, arbetslöshet och inflationen samt hur de påverkar privatekonomin 

 offentlig ekonomi och beskattning 

 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 9 

Kurs 91: Politik, samhälle och medborgarens 

rätt 

Kurs 92: Ekonomi 

 Individen och samhället 

 Lokalsamhället 

 Makten i staten 

 Informationssamhället 

 Folk och rätt 

 individens ekonomi 

 ekonomi nationellt och internationellt 

 Europeiska unionen 

 företag och organisationer 

 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN 
Att inhämta och använda information om samhället 
Eleven  

 kan kritiskt tolka information, statistik och grafiska framställningar som förmedlas av medierna 

 kan motivera sina uppfattningar om samhälleliga angelägenheter 

 kan jämföra olika alternativ gällande samhälleligt beslutsfattande och ekonomiska lösningar och följderna 
av dem 

 
Att förstå samhällelig information 
Eleven   

 förstår att det finns flera alternativ när det gäller att fatta samhälleliga beslut och lösa ekonomiska frågor 

 förstår etiska frågor i anslutning till samhällelig och ekonomisk verksamhet 
 

 
7.15  Musik 
 
Syftet med musikundervisningen är att vägleda eleven i att finna sitt intresseområde inom musiken samt att 
uppmuntra honom till musikalisk verksamhet, vägleda eleven i att uttrycka sig musikaliskt och stödja hela 
hans personlighetsutveckling. Undervisningen skall också bringa eleven till insikt om att musiken är tids- och 
situationsbunden. Den är olika under olika tider, i olika kulturer och samhällen och den har olika betydelse för 
olika människor. I undervisningen skall beaktas att grunden för en förståelse av musiken ligger i de 
betydelsefulla upplevelser man får då man musicerar och lyssnar på musik.  Musikundervisningen skall 
vägleda eleven i den process där den musikaliska identiteten utformas och vars mål är att skapa en positiv 



och nyfiken inställning till olika slags musik.  De musikaliska färdigheterna utvecklas genom en långsiktig 
träning som bygger på repetition. Genom att man musicerar tillsammans utvecklas de sociala färdigheterna, 
såsom ansvarsfullhet, sinne för konstruktiv kritik samt vilja och förmåga att acceptera och uppskatta olikheter i 
färdigheter och kultur. En heltäckande uttrycksförmåga hos barnet skall utvecklas genom att man i 
undervisningen försöker finna anknytningar till andra läroämnen. I musikundervisningen skall man utnyttja 

även de möjligheter som tekniken och utbudet i medierna erbjuder.   

 
ÅRSKURSERNA 1–4 

 
I musikundervisningen i årskurserna 1–4 är det centrala att genom en lekfull och helhetsinriktad verksamhet 
utveckla elevens musikaliska uttrycksförmåga. Undervisningen skall erbjuda eleven erfarenhet av olika slag 
av ljudmiljöer och musik samt uppmuntra honom till att uttrycka och förverkliga sina egna föreställningar. 
 
MÅL 
Eleven skall 

 lära sig att använda sin röst på ett naturligt sätt och uttrycka sig genom att sjunga, spela och röra sig både 
enskilt och i grupp   

 lära sig att koncentrerat och aktivt lyssna på musik och iaktta ljudmiljön 

 lära sig att använda musikens olika element som stoff i sitt musikskapande 

 lära sig att förstå mångfalden i musikens värld 

 lära sig att fungera på ett ansvarsfullt sätt som medlem i en musicerande grupp och som musiklyssnare.  

 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 1-2 

I undervisningen i årskurserna 1–2 är det centrala att utveckla elevernas musikaliska uttryck genom 

lekfull och helhetsinriktad verksamhet. Undervisningen skall erbjuda eleven erfarenhet av många slag 

av ljudvärldar och musik samt uppmuntra honom till att uttrycka och förverkliga sina egna tankar och 

föreställningar. 

MÅL 

Eleven skall 

 lära sig att använda sin röst på ett naturligt sätt och uttrycka sig genom att sjunga, spela och röra 

sig till musik  

 lära sig att koncentrerat och aktivt lyssna på musik  

 lära sig att använda ljud samt rytmiska och melodiska motiv som stoff för att hitta på musik 

 bli medveten om mångfalden i den musikaliska världen; lokalt, nationellt och nordiskt 

 lära sig att fungera på ett ansvarsfullt sätt i en musicerande grupp.  

 
I musikundervisningen strävar man till att eleverna får bekanta sig med det lokala musiklivet 

 

 
CENTRALT INNEHÅLL 

 övningar i röstbehandling med hjälp av tal, ramsor och sånger, sånglekar som passar för elevens ålder  

 sångövningar som förbereder flerstämmighet  

 övningar som förbereder samspel och spelrepertoar med kropps-, rytm- och melodi- och ackordinstrument 
med utgångspunkt i övningar som utvecklar grundrytmen 

 allsidigt musiklyssnande genom olika aktiveringssätt samt beskrivning av egna upplevelser, föreställningar 
och erfarenheter  

 ljudsekvenser, mindre ljudkompositioner och improvisationer som stoff i musikskapandet 

 musikens element – rytm, melodi, harmoni, dynamik, klangfärg och form – i samband med musicerande, 
musiklyssnande, musik och rörelse och musikskapande 

 en sång-, spel- och musiklyssnarrepertoar som gör eleven förtrogen med både finländsk musik och musik 
från andra länder och kulturer och som innehåller exempel från olika tidsperioder och olika musikstilar 

 

KYRKSLÄTT  

Årskurs 1 Årskurs 2 

Ramsor och sånger Sånglekar och sånger anpassade efter elevens 

ålder 



Finlandssvenska sånger Sånger som förbereder flerstämmighet 

Att röra sig till musik Musik och rörelse 

Enkla övningar med t.ex. rytminstrument som 

utvecklar grundrytmiken 

Musik från de nordiska länderna 

Rita till musik Introduktion  av ostinatorytmer med hjälp av t.ex. 

tonboxar och olika rytminstrument 

Musikens grundbegrepp; dur - moll, starkt- svagt, 

långsam- snabb 

Att lyssna till musik och kunna beskriva sina 

upplevelser genom att rita eller berätta. 

Att spela tillsammans t.ex. med Orff instrument Att hitta på egen musik. 

Musiken grundbegrepp; puls, jämn och tredelad 

 

KYRKSLÄTT 

Årskurserna  3-4 

I undervisningen i årskurserna 3-4 är det centrala att utveckla elevernas musikaliska uttryck genom 

lekfull och helhetsinriktad verksamhet. Undervisningen skall erbjuda eleven erfarenhet av många slag 

av ljudvärldar och musik samt uppmuntra honom till att uttrycka och förverkliga sina egna tankar och 

föreställningar. 

MÅL 

Eleven skall 

 lära sig att använda sin röst på ett naturligt sätt och uttrycka sig genom att sjunga, spela och röra 

sig till musik  

 lära sig att koncentrerat och aktivt lyssna på musik  

 lära sig att använda ljud samt rytmiska och melodiska motiv som stoff för att hitta på musik 

 bli medveten om mångfalden i den musikaliska världen; lokalt, nationellt och internationellt 

 lära sig att fungera på ett ansvarsfullt sätt i en musicerande grupp.  

 

 



 

Årskurs 3 Årskurs 4 

Röstbehandling genom ramsor och sånger 

anpassade efter elevens ålder 

Röstbehandling via sånglekar och sånger 

anpassade efter elevens ålder 

Kanonsånger Flerstämmiga sånger 

Övningar som utvecklargrundrytmiken t.ex. med 

hjälp av melodi- och rytminstrument 

Ostinatorytmer och enkelt samspel 

Utveckla sn förmåga att lyssna till musik Musiklyssnande samt beskrivning av egna 

upplevelser 

Musikaliska grundbegrepp; rytm, melodi och 

harmoni 

Musikaliskt uppfinnande 

Musik från olika länder Musikaliska grundbegreppen; dynamik, 

klangfärg och form 

Musik från olika tidsperioder Folkmusik från hela välden 

Konsertbesök eller annan motsvarande kontakt med musiklivet i Kyrkslätt 

 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 4 
Eleven 

 kan använda rösten så att han kan delta i unison sång 

 uppfattar musikens grundrytm så att han kan öva sig att spela och delta i samspel 

 behärskar en sångrepertoar, delvis utantill  

 kan ensam och i grupp och med hjälp av ljud, rörelse, rytm eller melodi hitta på musikaliska lösningar i 
olika övningar, t.ex. eko, fråga/svar, solo/tutti 

 känner igen den musik han eller hon hört och kan uttrycka sin lyssnarupplevelse verbalt, med bilder eller 
med rörelser 

 kan fungera i en musicerande grupp och ta hänsyn till de andra medlemmarna i gruppen. 
 
 
 
 
ÅRSKURSERNA 5–9 
 
I musikundervisningen i årskurserna 5–9 analyserar man musikens värld och musikaliska upplevelser och lär 
sig att i samband med musiklyssnande och musicerande använda sig av musikaliska begrepp och notation. 
 
MÅL 
Eleven skall 

 upprätthålla och utveckla sin musikaliska uttrycksförmåga på olika sätt som medlem i en musicerande 
grupp 

 lära sig att kritiskt iaktta och bedöma olika ljudmiljöer samt utvidga och fördjupa sin kännedom om 
musikens olika arter och stilar 

 lära sig att förstå vilken uppgift musikens element, rytm, melodi, harmoni, dynamik, klangfärg och form har 
i musiken samt lära sig att använda begrepp och notationer för dem 

 bygga upp sitt kreativa förhållande till musiken och dess uttrycksmöjligheter genom att skapa musik. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 

 övningar i röstbehandling och övningar som speciellt utvecklar röstens mångsidiga 
användningsmöjligheter samt en- och flerstämmig repertoar som ger en inblick i olika stilar och genrer, 
delvis utantill 

 övningar som utvecklar samspelsförmågan och en spelrepertoar som allsidigt representerar olika 
musikstilar och -kulturer  

 en mångsidig musiklyssnarrepertoar och härledning av tidsperiod, plats och kulturmiljö för den  

 utvecklande av egna musikaliska idéer genom att improvisera, komponera och arrangera, t.ex. med hjälp 
av ljud, sång, olika instrument, rörelse och musikteknologi 



 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 5 Årskurs 6 

Övningar i röstbehandling Stämband och struphuvud 

En- och flerstämmig repertoar, delvis utantill Övningar som speciellt utvecklar röstens 

mångsidiga användningsmöjligheter 

Utvecklande av samspelsförmågan och 

introduktion av nya instrument t.ex. gitarr 

En- och flerstämmig repertoar som representerar 

olika stilar och genrer 

Mångsidig musiklyssnarrepertoar Fortsatt samspel med nya instrument t.ex. 

bas och trummor 

Improvisation och ljudexperiment Musiklyssnande där man tränar fastställande av 

tidsperiod, plats och kulturmiljö 

 Utvecklande av egna musikaliska idéer 

 

Årskurs 7 Årskurs 8 valfri Årskurs 9 valfri 

Målbrottet 

 

Sång i stämmor 

 

Rösten som redskap för 

kommunikation 

Tonbildning och röstövningar Spelande i band Musicerande i grupp, ytterligare 

fördjupning 

Grunderna i gitarr-, bas-, trum- 

och keyboardspel 

Inblick i finländsk musikhistoria Att kunna uttrycka sig i notskrift 

 

Mångsidig spelrepertoar Film- och teatermusik, 

musikaler 

Jazz och blues 

 

Symfoniorkestern 

 

Fördjupning i musikteori; rytm- 

och melodidiktat 

Finländsk pop och rock 

 

Centrala verk i musikhistorien; 

lyssnande och fördjupning 

Konsertbesök på hemorten 

 
Västerländsk musikhistoria 

 

Eget skapande, improvisation 

och arrangemang 

Konsertbesök eller annan 

motsvarande kontakt med 

musiklivet på hemorten 

Projekt; att förbereda ett större 

musikframträdande eller att göra 

en musikvideo 

 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN 
Eleven 

 deltar i unison sång och kan sjunga rytmiskt rätt samt följer melodilinjen  

 behärskar grundtekniken på något rytm-, melodi- eller ackordinstrument så att han kan delta i samspel 

 kan lyssna till musik och göra iakttagelser samt komma med motiverade synpunkter på det hörda 

 har en sådan förmåga att lyssna till såväl sin egen musik som till musik skapad av andra att han kan 
musicera tillsammans med andra 

 känner igen och kan skilja mellan olika musikstilar och musik från olika tidsperioder och kulturer 

 känner till det centrala i finländsk musik och finländskt musikliv 

 kan använda musikaliska begrepp i samband med musicerande och musiklyssnande 

 kan använda musikens element som byggnadsmaterial för att utveckla och förverkliga egna musikaliska 
idéer och tankar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



7.16  Bildkonst 
 

Undervisningen i bildkonst i grundskolan har som uppgift att stödja elevens visuella tänkande och utveckling 
av estetiskt och etiskt medvetande samt ge färdigheter för ett eget visuellt uttryck. Det centrala i 
undervisningen i bildkonst är att eleven skall förstå kulturens visuella uttrycksformer i samhället, dvs. konst, 
media och miljö. Syftet med undervisningen är att eleven skall utveckla en personlig relation till konst. 
Undervisningen i bildkonst skapar en grund för värdering av och förståelse för den visuella världen i den 
finländska kulturen, i elevens egen kultur och för honom främmande kulturer. Undervisningen i ämnet 
bildkonst utvecklar de färdigheter som behövs i byggandet av en hållbar framtid.  

Utgångspunkter för konstnärliga uttrycksformer och konstnärlig verksamhet är omgivningens bildvärld, 
sinnesintryck, föreställningar och upplevelser. Målet för undervisningen är att utveckla elevens fantasi och 
främja hans förmåga till kreativ problemlösning och undersökande studier. Temaområdena kopplas till 
erfarenheter som är betydelsefulla för eleven. I undervisningen i bildkonst skall den inre integrationen i 
läroämnet beaktas, varvid uttrycks-, färdighets- och kunskapsmål samtidigt uppnås i bildskapandet. Centrala 
ämnesområden i bildkonst kan behandlas i samma uppgift. Läroämnet är tematiskt till sin karaktär, vilket 
möjliggör en stressfri anda och långsiktigt arbete.  

 
 
ÅRSKURSERNA 1−4 
 
I undervisningen i bildkonst i årskurserna 1–4 skall eleverna på ett mångsidigt sätt öva sig i att använda alla 
sinnen och sin fantasi. Man närmar sig konsten på ett lekfullt sätt. Grundinnehållet i undervisningen utgörs av 
grunderna i visuellt uttryck samt arbetssätt och material som kännetecknar bildkonsten. Den bildkonstnärliga 
processen, som består av planering, skissering, färdigställande och bedömning, skall betonas i 
undervisningen. Eleven skall uppmuntras till att fullborda sina arbeten och till att spara dem. 
 
MÅL 
Eleven skall  

 lära sig de kunskaper och färdigheter man behöver för att kunna uttrycka sig visuellt: att göra iakttagelser, 
att utveckla sin föreställningsförmåga, sin påhittighet och kreativ problemlösning, att göra estetiska val 
och motivera dem samt att ställa upp mål  

 lära sig färdigheter som behövs för bildframställning och rumsåtergivning samt materialkännedom 

 lära sig att granska sina egna och andras bilder och att diskutera dem med användning av bildkonstens 
grundläggande begrepp samt att respektera olika uppfattningar om konst och visuell kommunikation 

 lära sig att i sin egen kultur och i främmande kulturer i sin egen erfarenhetskrets känna den visuella 
traditionen och nutidskonsten, arkitektur och formgivning samt finländsk byggnadstradition, viktiga 
byggnader och naturmiljöer på den egna hemorten,  

 lära sig att värdesätta estetiska värden, trivsel och funktionsduglighet i sin omgivning 

 lära sig att granska olika mediers betydelse i sitt eget liv  

 lära sig att använda redskapen för visuell kommunikation och att förstå skillnaderna mellan den verkliga 
och den fiktiva världen. 

 
CENTRALT INNEHÅLL    
Att uttrycka sig i bild och tänka visuellt  
o visuella uttryckssätt, tekniker och material: att måla, teckna, göra grafik, att bygga och modellera 
o grunderna i bildkomposition: jämvikt, spänning, rytm, färg, form, rum, rörelse, linje och tid  
o att granska och bedöma bilder samt att i diskussioner kring dem öva sig i att använda konstbegrepp  



 
KYRKSLÄTT 

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 

Att uttrycka sig i bild och tänka visuellt 

Att måla med täck- och 

vattenfärg 
Att måla med täck- och 

vattenfärg 
Att måla med täckfärg 

och vattenfärg 
Att måla med täckfärg 

och vattenfärg 

Att teckna med krita, 

färgpenna och blyerts 
Att teckna med krita, 

färgpenna och blyerts 
Att teckna med krita, 

färgpenna, tusch, 

blyerts och kol 

Att teckna med krita, 

färgpenna, tusch, 

blyerts och kol 

Att göra grafik med 

t.ex. stämpeltryck 

Att göra grafik med 

t.ex. stämpeltryck 

Att göra grafik med 

schabloner 
Att göra grafik med 

schabloner 

Att bygga i olika 

material t.ex. kartong, 

naturmaterial, trä och 

snö 

Att bygga i olika 

material t.ex. kartong, 

naturmaterial, trä och 

snö 

Att känna till olika 

tekniker, material och 

redskap, t.ex. collage 

Att känna till olika 

tekniker, material och 

redskap, t.ex. collage 

Att modellera i t.ex. 

trolldeg, lera och   

pappersmassa 

Att modellera i t.ex. 

trolldeg, lera och   

pappersmassa 

Att bygga i olika 

material t.ex. restbitar, 

trä, papper 

Att bygga i olika 

material t.ex. restbitar, 

trä, papper 

Kompositionselement: 

linje, färg, form, rörelse 

och tid 

Kompositionselement: 

linje, färg, form, rörelse 

och tid 

Att modellera Att modellera 

Färglära, grund och 

mellanfärger 

Färglära, grund och 

mellanfärger 

Kompositionselement: 

linje, färg, form, rum, 

rörelse, tid 

Kompositionselement: 

linje, färg, form, rum, 

rörelse, tid 

Att slutföra sitt arbete 

och vänja sig vid att 

utvärdera sitt arbete 

Att slutföra sitt arbete 

och vänja sig vid att 

utvärdera sitt arbete 

Färglära, färgcirkeln, 

varma och kalla färger, 

komplementsfärger 

Ornamentik 

 

Att sköta arbetsredskap 

och material. 

 

Att sköta arbetsredskap 

och material. 

 

Att utvärdera sina egna 

och andras insatser 
Rumsuppfattning, att få 

fram djup i bilden på 

olika sätt 

Att granska och 

bedöma bilder samt att 

i diskussioner kring 

dem använda 

konstbegrepp 

t.ex. skillnaden mellan 

måla och teckna, 

modellera samt foto 

och bild 

Färglära, färgcirkeln, 

varma och kalla färger, 

komplementsfärger 

Att granska och 

bedöma bilder samt att 

i diskussioner kring 

dem använda 

konstbegrepp 

Att utvärdera sina egna 

och andras insatser 

 
Konstkännedom och kulturell kompetens 

 besök på museer eller konstutställningar på hemorten och att bekanta sig med konstnärens arbete 

 analys av konstbilder genom att göra egna bilder och diskutera bilder  

 mästare från den finska konstens guldålder, exempel på konst från olika epoker och på nutidskonst  



 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 

Konstkännedom och kulturell kompetens 

 Besök på museer och 

konstutställningar på 

hemorten eller att 

bekanta sig med 

konstnärens arbete. 

Besök på museer och 

konstutställningar och 

bekanta sig med några 

finländska konstnärer 

Konstverk som 

upplevelse och 

inspiration 

 

Miljöestetik, arkitektur och formgivning 

 att bekanta sig med och beskriva natur, byggnader och byggnadstradition samt att lägga märke till 
förändringar i miljön 

 att granska, planera och framställa föremål samt tredimensionellt byggande, miljöplanering och 
framställning av miniatyrmodeller 

 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 

Miljöestetik, arkitektur och formgivning 

 Att bygga av olika 

material också utomhus 

 

Natur och byggnader i 

närmiljön, att känna 

igen förändringar i 

miljön 

 viktiga byggnader i 

hemkommunen 

Tredimensionellt 

byggande, 

miljöplanering och  

miniatyrmodeller 

 
Medier och visuell kommunikation  

 bildberättelsens grunder: från berättelse till bild, närbild och avståndsbild, kombination av bild och text 

 illustrationer, tecknade serier, reklambilder, fotografier, video och digitala bilder 

 kritisk iakttagelse och analys av visuella budskap i tv, dataspel, filmer, tecknade serier och reklamer 

 
KYRKSLÄTT 

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 

Medier och visuell kommunikation 

Bildberättelser 

från berättelse till bild 
 Bildberättelser:  

närbild och 

avståndsbild, bild och 

text 

Bekanta sig med olika 

typer av bilder: 

illustrationer, 

reklambilder, 

fotografier, digitala 

bilder och video 

Tecknade serier Bli medveten om att 

reklambilder, 

digitalbilder, filmer och 

dataspel inte återger 

verkligheten 

 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 4 
Eleven  

 kan ge sina tankar, känslor och föreställningar visuell form samt omvandla sina iakttagelser till bilder 

 känner till kompositionens grunder i bildframställning och rumsåtergivning och förstår materialets 
egenskaper  

 kan använda de viktigaste redskapen och teknikerna i sin bildframställning samt använda skisser som 
hjälpmedel i sitt arbete 

 kan vårda arbetsredskap och material 

 kan dokumentera sin arbetsprocess och använda den vid självvärdering 

 kan diskutera egna och andras bilder, motivera sin konstsmak och använda grundläggande konstbegrepp  



 vet vad konstnärer gör, känner till en del finländska konstnärers arbeten samt visuella uttryck för 
främmande kulturer i sin egen erfarenhetskrets 

 vet hur man för sig i ett museum och på en konstutställning samt i olika konstsammanhang 

 kan under handledning använda till exempel konstverk, bilder i omgivningen, naturen och den bebyggda 
miljön, böcker, tidningar, museer, gallerier och datanätet som informationskällor 

 kan identifiera och sätta värde på estetiska och etiska värden i den egna närmiljön och i skolan 

 vet vad arkitekter och formgivare gör och känner till en del arbeten av arkitekter och formgivare  

 kan bedöma hur han utnyttjar media, kan göra val och motivera sin ståndpunkt 

 kan observera och bedöma skillnaderna mellan den verkliga och den fiktiva världen 

 kan använda några redskap för visuell kommunikation 

 kan arbeta ensam och i samverkan med andra. 
 
ÅRSKURSERNA 5−9 
 
I undervisningen i bildkonst i årskurserna 5−9 betonas bildens betydelse som ett medel för uttryck och 
kommunikation, att behärska grunderna och tillväga-gångssätten för visuellt uttryck samt att hantera 
medieteknik. Elevens kännedom om konst och konsthistoria samt förmåga att tolka bilder skall utvecklas 
genom visuella uppgifter. Målet är att elevernas insikt i olika kulturer och växelverkan dem emellan skall 
utvecklas.  

Inlärningssituationerna skall stödja elevernas möjligheter att arbeta tillsammans och i växelverkan med 
varandra samt ge dem gemensamma konstupplevelser. Målet är att arbetet, dokumentationen av 
arbetsprocessen och utvärderingen av den tillsammans med andra elever skall utveckla elevens förståelse för 
bildkonstens olika processer och stödja utvecklingen av visuellt tänkande och inlärning. 
 
MÅL  
Eleven skall   

 lära sig att inom bildkonst och visuell kommunikation känna till centrala uttryckssätt, material, tekniker och 
arbetsredskap och att i sitt skapande använda dem på ett ändamålsenligt sätt   

 lära sig att njuta av att uttrycka sina tankar, iakttagelser, fantasier och känslor visuellt samt att förstå hur 
olika fenomen i livet behandlas i konsten 

 lära sig att förstå den konstnärliga processens särdrag då han dokumenterar sin arbetsprocess 

 lära sig att bedöma sitt eget och andras konstnärliga uttryck och arbetssätt, såsom innehållsmässiga, 
visuella och tekniska lösningar samt att använda centrala begrepp i bildkonsten  

 lära sig att utnyttja kulturella tjänster och elektroniska medier som källor för sitt arbete, för att hitta 
information och för egna upplevelser 

 lära sig olika metoder för visuell kommunikation och påverkan och att använda centrala medel för visuell 
kommunikation för att uttrycka sina tankar i medierna 

 lära sig att betrakta och bedöma konst, visuell kommunikation och miljö ur estetisk och etisk synvinkel 

 lära sig att arbeta självständigt och som medlem i en grupp i olika konstprojekt. 
 
 CENTRALT INNEHÅLL 
Att uttrycka sig i bild och tänka visuellt  

 teckning, grafik, målning, keramik, skulptur, installationskonst och miljökonst, fördjupat bildtänkande 

 grunderna i bildkomposition: jämvikt, spänning, rytm, form, färg, rum, rörelse, linje och tid  

 bildsymbolik och olika stilar i bildkonsten i den egna visuella framställningen 

 att ge sina iakttagelser, tankar och föreställningar visuell form  



 
KYRKSLÄTT 
Årskurs 5 Årskurs 6 

Att uttrycka sig i bild och tänka visuellt 
Att besöka utställningar med nutidskonst och 

muséer med äldre konst och utföra uppgifter 

kring utställningarna 

Att bekanta sig med olika stilar inom bildkonsten  

t ex  kubism, pointilism och surrealism, 

nutidskonst ex installationer, foto och video 
Att iaktta konstverk, studera färg- och 

kompositionselement, ta ställning till bildens 

budskap 

Att iaktta konstverk, studera färg- och 

kompositionselement, ta ställning till bildens 

budskap 
Att göra egna versioner av kända konstverk Att göra egna versioner av kända konstverk 

 
Konstkännedom och kulturell kompetens 

 centrala drag i konstens historia och nutidskonsten samt hos bildvärlden i olika kulturer 

 ledda besök på utställningar eller museer, att bekanta sig med konstnärens arbete och att utnyttja 
kulturtjänster på Internet 

 bildanalys: att undersöka hur ett bildkonstverk är uppbyggt, att tolka bildens innehåll och utöva konstkritik 
 
Miljöestetik, arkitektur och formgivning 

 att granska växelverkan mellan naturen och den bebyggda miljön, att studera byggnadsarvet och att 
granska och bedöma olika miljöer ur estetisk, etisk, ekologisk och planeringsmässig synvinkel 

 att bekanta sig med uttryckssätt, stildrag och traditioner i arkitektur och formgivning 

 att bekanta sig med de viktigaste representanterna för finländsk arkitektur och formgivning 

 att studera, planera och bygga rum, att bekanta sig med formgivningsprocessen och granska sambandet 
mellan material och användningsändamål 

 

KYRKSLÄTT 
Årskurs 5 Årskurs 6 

Miljöestetik, arkitektur och formgivning 
Att formge ett eget föremål ex en mobiltelefon, 

från skiss till modell 
Att bekanta sig med olika byggnadsstilar inom 

arkitektur och formgivning 

t ex. barock och rokoko 
Att bekanta sig med några finländska arkitekter 

t ex Yrjö Saarinen, Alvar Aalto, viktiga 

byggnader i vårt land, nutida design i Finland 

Att bekanta sig med några finländska arkitekter 

t ex Yrjö Saarinen, Alvar Aalto, viktiga 

byggnader i vårt land, nutida design i Finland 

 
 
Medier och visuell kommunikation  

 granskning av bildens funktioner i medierna, analys av olika medieframställningars uppbyggnad och 
innehåll 

 fotografering eller videofilmning och digital fotografering 

 former för bildberättande: särdrag hos illustrationer, tecknade serier och rörliga bilder 

 grafisk design: att kombinera ord och bild, grunderna i typografi och layout 

 kanaler och uttrycksmedel för reklam  

 analys av filmer och tv-program 



 

KYRKSLÄTT 
Årskurs 5 Årskurs 6 

Medier och visuell kommunikation 
Kritisk iakttagelse av visuella budskap i tv, 

dataspel, filmer och reklamer 
Reklambilder, digital fotografering och video 

Verklighet och illusion Verklighet och illusion 
Illustrationer, tecknade serier och rörliga bilder Illustrationer, tecknade serier och rörliga bilder 
Grafisk design: att kombinera ord och bild och 

bygga upp t ex en affisch  eller plansch 

Grafisk design: att kombinera ord och bild och 

bygga upp t ex en affisch  eller plansch 

 
 

KYRKSLÄTT 

Mål 

Målet för undervisningen i bildkonst är att utveckla iakttagelseförmåga, upplevelser, fantasier, 

kunskaper, färdigheter, visuellt tänkande och visuell verksamhet. Bildkonsten utvecklar elevens 

jagbild och ger en grund för flere olika yrkesutbildningar. Eleven får genom praktisk verksamhet 

känna glädje över eget skapande och upprätthålla sin experimentlust. 

 

Innehåll 

Bildanalys  - analys av olika slags bilder 

Komposition- bildens uppbyggnad 

Färglära- färgens inbördes relationer och egenskaper 

Konsthistoria- egna bilder utgående från konsthistoriska stilar 

Arkitektur- byggnadskonst i olika tider 

Bedömning 

Vid bedömningen beaktas 

- arbetssätt ensam och i grupp 

- estetiskt intryck arbetsresultatet 

- förmåga till självständiga lösningar 

- förmåga att förverkliga en idé 

 

 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

Skolan har en god kontakt till Hvitträsk museum. Skolan förvaltar över en väggbonad som 

skänkts av Loja Saarinen som bodde på Hvitträsk.  Alla elever skall under sin tid i Bobäcks 

skola ha besökt arkitekthemmet som numera är museum. 
 



 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 7 

TECKNING  

Människan  

Ansiktets och kroppens 

proportioner. 

Linjens uttrycksmöjligheter: 

 -Valör & textur 

-Ljus & skugga 

 

Perspektiv 

En- eller tvåpunktsperspektiv 

-t.ex. en fasad i Gotisk stil 

-ett uttrymme utan djup 

t.ex. i Matisse´s anda 

(uppgiften målas efteråt) 

-ett tyngdlöst rum 

(laveras efteråt) 

 

Gestaltningövning 

Gammalt/modernt 

(t.ex. Mona-Lisa idag) 

 

Textur & Skuggning 

Djur- eller snäckmotiv 

MÅLNING 

Utgående från arbetet ”ansiktets 

proportioner” skildras ett nytt 

ansikte i ett typiskt renässans-, 

barock-, eller rokoko stil. 

-frisyr och huvuddon inkluderat 

-pastellfärger 

 

Finlands ”Guldålder” 

Rutförstoring 

*Vatten- eller akrylfärg 

 

Färglära 

-En ödla som försvann 

i bakgrunden” 

-blandteknik/pastellfärger 

-Ett tynglöst rum” 

-Lavering 

 

GRAFIK 

-Grafisk planering 

-Självreklam 

-Reklambildens uppbyggnad 

-Bild/text 

-Textning till dikt / metafor 

-Anfang + begynnelsebokstav 

-Kalligrafi 

-Shablon 

-Shablontryck & högtryck 

 

KONSTRUKTION 

Gipsarbe 

Lerarbete 

T.ex. en fasad i arkitektonisk 

stil 

Konstruktion i olika material 

Skulptur 

Keramik  

 

 

FOTOGRAFERING o FILM 

K3 

Grundläggande genomgång  

Bild o Filmanalys  

 

Årskurs 8 

valfri 

Årskurs 9 

valfri 

- fördjupning av basteknikerna 

- volym- och perspektivavbildning 

- textning 

- serieteckning 

- tredimensionellt arbete 

- inblick i Finlands konsthistoria 

- förädling av basteknikerna 

- porträtteckning 

- tygtryck 

- fotografering och/eller filmanalys 

- inblickar i konsthistoriens "-ismer" 

- tredimensionellt arbete 

- självständigt eget skapande 

 

 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN 
Eleven  

 kan uttrycka sig visuellt   

 kan använda metoder för bildkomposition samt viktiga material och tekniker i bildkonsten och de visuella 
medierna 

 kan i sitt arbete välja de material och tekniker som lämpar sig bäst för ändamålet  

 kan redogöra för bildskapandet som en process som sträcker sig från skisser till färdiga arbeten.  

 kan identifiera vissa centrala fenomen i bildkonsten och placera dem i sin tid och sitt kulturella 
sammanhang  

 kan undersöka och tolka bilder i konst och medier  

 kan utnyttja konstnärsbesök, besök på utställningar och museer samt kulturella tjänster på Internet 

 kan särskilja, bedöma och värdesätta estetiska och ekologiska egenskaper hos olika miljöer  

 känner till planerings- och formgivningsprocessens olika skeden och kan tillämpa dem i sitt arbete 

 kan uppfatta kultur- och stildrag i arkitektur och hos föremål 

 grunderna i visuell kommunikation och medieteknologi; fotografering eller videofilmning, digital 
bildbehandling och grafisk planering 



 kan analysera medieframställningar vad gäller innehåll, uppbyggnad och visuellt utförande 

 kan iaktta och bedöma sin inlärning och utnyttja andras respons i sitt arbete 

 kan dokumentera sin arbetsprocess och utnyttja dokumentationen vid självvärdering 

 kan arbeta såväl självständigt som interaktivt tillsammans med andra i enlighet med vad uppgiften kräver 

 kan under handledning använda konstverk, bilder i omgivningen, naturen och den bebyggda miljön, 
böcker, tidningar, museer, gallerier och datanätet som källor för information och upplevelser. 

 
 

7.17  Slöjd 
 
Slöjdundervisningens uppgift är att utveckla elevens slöjdfärdigheter på ett sätt som ökar hans självkänsla och 
ger honom glädje och tillfredställelse över sitt arbete. Dessutom ökar elevens ansvarskänsla för arbete och 
materialanvändning och han lär sig att uppskatta arbete och material av god kvalitet och att förhålla sig kritiskt 
både till sina egna val och till de impulser, produkter och tjänster som står till buds. 
     
Undervisningen genomförs utgående från arbetsområden och projekt som motsvarar elevens 
utvecklingsstadium med hjälp av experiment, undersökningar och upptäckter. Slöjdundervisningens uppgift är 
att handleda eleven att arbeta systematiskt, långsiktigt och självständigt, utveckla hans kreativitet samt 
estetiska, tekniska och psykomotoriska färdigheter, problemlösningsfärdigheter samt förståelse för 
teknologiska fenomen i vardagen. Eleven skall ges möjlighet att bekanta sig med kulturtraditioner inom 
slöjden i Finland och hos andra folk. 
 
 
ÅRSKURSERNA 1–4 
 
Den centrala uppgiften inom slöjdundervisningen i årskurserna 1–4 är att eleven skall lära sig slöjdkunskaper 
och -färdigheter samt att väcka hans kritiska förmåga, ansvarskänsla och kvalitetsmedvetenhet i arbete och 
materialval. Eleven skall lära sig att planera sitt arbete och ges grundförutsättningar att förverkliga sina planer. 
Eleven får handledning i att använda enkla slöjdredskap samt olika maskiner och apparater på ett tryggt och 
ändamålsenligt sätt. Elevens förmåga att arbeta långsiktigt och hans problemlösningsförmåga utvecklas både 
i grupp och genom självständigt arbete. Mångsidigt arbete, färdigheter som utvecklas och en känsla av 
kunnande ger arbetsglädje och en positiv inställning till arbete och studier. Undervisningen innehåller teknisk 
slöjd och textilslöjd och förverkligas med samma innehåll för alla elever. 
MÅL 
Eleven skall 

 lära sig olika begrepp som hänför sig till slöjd och lära sig att tryggt använda olika material, arbetsredskap 
och arbetssätt  

 tillägna sig en positiv inställning till arbetarskydd och lära sig att tryggt använda arbetsredskap, maskiner 
och apparater samt lära sig att sörja för trivseln i sin arbetsmiljö  

 lära sig slöjdens grundtekniker och produktplanering samt öva sig i de färdigheter som dessa förutsätter, 
vilket utvecklar elevens tankeförmåga och kreativitet 

 lära sig rumsgestaltning och tredimensionellt tänkande i sin planering och i sitt arbete 

 lära sig att fästa vikt vid produkters estetiska egenskaper, färger och former 

 lära sig att tillverka, underhålla och reparera vardagliga bruksföremål 

 lära sig att ta ansvar för föremål i sin omgivning och förstå att produkter har en livscykel 

 bekanta sig med användningen av informationsteknik under slöjdprocessens olika skeden och i olika 
inlärningsmiljöer 

 lära sig att småningom behärska en hel slöjdprocess 

 bekanta sig med tekniken i vardagslivet 

 lära sig att utvärdera och uppskatta sitt eget och andras arbete. 



 

KYRKSLÄTT 

Målet med slöjdundervisningen är att utveckla elevernas ansvarskänsla, initiativförmåga kreativitet, 

problemlösningsförmåga samt förmåga till planmässigt arbete och uthållighet. Det praktiska arbetet 

utvecklar elevens sensomotorik och bör ge eleven möjlighet att känna glädjen av att lyckas. 

 

I slöjden skall eleverna lära sig att formge, att planera tillverkningen, samt att tillverka 

ändamålsenliga produkter i olika tekniker. Eleverna uppmuntras till att utgående från egna 

förutsättningar sträva till kvalitet i sitt arbete. I slöjden skall eleven lära sig goda arbetsvanor, beakta 

arbetssäkerheten ta hänsyn till kamrater och deras arbeten. 

 

Läraren bör beakta arbetssäkerheten och bekanta sig med arbetsskyddsbestämmelserna. (Käsityön 

turvallisuus opas  Redaktör, Pirkko Liisi Kuhmonen , Utbildningsstyrelsen) 

 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

Undervisningen i slöjd omfattar såväl textil- som teknisk slöjd. Undervisningsgrupperna 

sammansättning fastställs i årsplanen. 
 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Undervisningen i slöjd omfattar såväl textil- som teknisk slöjd. Undervisningsgrupperna 

sammansättning fastställs i årsplanen. 
 

Karuby skola 

Undervisningen i slöjd omfattar såväl textil- som teknisk slöjd. Undervisningsgrupperna 

sammansättning fastställs i årsplanen. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 

 centrala material samt arbetsredskap och arbetssätt som används i den tekniska slöjden och textilslöjden  

 säkerhetsfaktorer som gäller arbete och arbetsutrymmen 

 planering av egna arbeten, experiment och övningar i tekniker som behövs för att förverkliga planerna, 
visualiseringtekniker samt tillverkning av produkter 

 för hemorten typiska, både gamla och moderna slöjdprodukter, -redskap, -material och arbetssätt som 
anknyter till möjliga framtida fritidsintressen och yrken, samt drag i närmiljön som möjligvis påverkats av 
andra hantverkskulturer  

 fenomen som förekommer nära eleven, i naturen och i den byggda miljön samt deras tekniska 
tillämpningar 

 vård, renovering, reparation samt återvinning och återanvändning  av material och produkter 



 

KYRKSLÄTT 

Årskurs  1 Årskurs 2 

Centrala arbetssätt och tekniker 

såga såga  

spika spika 

sy för hand slipa 

tvinna limma 

vika papper (origami) sy olika stygn för hand 

klippövningar virka fasta maskor 

virka luftmaskor vika papper (origami) 

fläta 

 

Årskurs 3 Årskurs4 

planering    planering    

materialkunskap och tekniker materialkunskap och tekniker 

ta mått för en produkt ta mått för en produkt 

hantera verktyg/redskap/tekniker hantera verktyg/redskap/tekniker 

enkel skiss enkel skiss 

injal och vinkelhake borra och skruva 

sätta ut mått sätta ut mått 

såga med olika sågar hyvla 

använda symaskin gröpa 

sticka använda symaskin 

brodera ta mått för en produkt 

sy knapp 

använda strykjärn 

applikation 

     
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 4 
Eleven 

 kan under handledning åstadkomma kreativa idéer och prova på tekniska lösningar samt planera en 
produkt som går att tillverka 

 kan under handledning arbeta ändamålsenligt och genomföra sin plan med beaktande av 
arbetssäkerheten 

 behärskar slöjdens grundtekniker, känner till centrala begrepp och basmaterial 

 arbetar långsiktigt både i grupp och på egen hand, vill utvecklas som slöjdare och känner sitt ansvar för 
gemensamma arbetsredskap och för ordning och trivsamhet i arbetsutrymmena 

 förstår funktionsprinciperna för teknologin i livsmiljön 

 kan utvärdera och uppskatta sitt eget och andras arbete, lärande samt arbetsresultat 

 förhåller sig positivt till sitt eget och andra folkgruppers kulturarv. 
 
ÅRSKURSERNA 5–9  
 
Den centrala uppgiften inom slöjdundervisningen i årskurserna 5–9 är att fördjupa och öka elevens färdigheter 
och kunskaper i slöjd så att han självständigare än förr kan välja ändamålsenliga material, arbetssätt och 
arbetsredskap i slöjdprocessens olika faser. Eleven uppmuntras att planera innovativt och arbeta självständigt 
samt handleds till att uppskatta arbete och material av god kvalitet. Elevens samarbetsförmåga uppövas 
genom gemensamma projekt inom slöjden och med andra läroämnen samt med representanter för arbets-, 
produktions- och kulturlivet på orten. Undervisningen omfattar innehåll i både teknisk slöjd och textilslöjd som 
är gemensamma för alla elever, utöver vilket eleven också kan ges möjlighet att enligt intresse och fallenhet 
fördjupa sig antingen i teknisk slöjd eller i textilslöjd. 
 
MÅL 
Målen för årskurserna 1–4 fördjupas, och dessutom tillkommer följande mål 



Eleven skall: 

 lära sig att planera och tillverka ändamålsenliga och estetiska produkter av god kvalitet samt att i sitt 
arbete ta hänsyn till de etiska, ekologiska och ekonomiska värdena  

 sätta sig in i finländarnas och i tillämpliga delar också i andra folkgruppers formgivnings-, hantverks-, och 
teknologikultur och på så sätt få stoff för att bygga upp sin egen identitet och för sitt planeringsarbete 

 sätta sig in i kunskaper och färdigheter inom traditionell och modern teknologi som kan tillämpas i 
vardagslivet, i fortsatta studier, i kommande arbetsuppgifter och under fritiden 

 lära sig att kritiskt reflektera över och att sätta värde på sitt eget och andras arbete samt att självständigt 
och i samarbete med andra söka kreativa lösningar på problem med hjälp av olika informationskällor 

 lära sig att ta ställning till den teknologiska utvecklingen och dess betydelse för människans, samhällets 
och naturens välmåga 

 lära sig att förstå företagsverksamhet och industriella produktionsprocesser. 
 

KYRKSLÄTT 

Samtliga elever undervisas i såväl textilslöjd som teknisk slöjd till och med årskurs 7. Därefter har de 

möjlighet att välja antingen textilslöjd eller teknisk slöjd. 

 
CENTRALT INNEHÅLL 
Allmänt innehåll i slöjden 

 idéer till produkter och processer 

 form, komposition, färg 

 kännedom om material och konsumentfrågor  

 ändamålsenlig användning av material  

 arbetsordningar och arbetsbeskrivningar 

 samband mellan problem och tillämpningar inom slöjden och andra läroämnen såsom bildkonst, 
naturvetenskap och matematik 

 olika tekniker för visualisering, rapportering och dokumentation av planer och produkter 

 kännedom om och upplevelser av finländsk kultur, tradition och formgivning samt intryck från andra 
kulturer  

 att bekanta sig med produktionslivet och företagsamheten på hemorten 

 utvärdering av det egna arbetet och resultatet samt deltagande i gemensam utvärdering av andras 
arbeten 

 
Innehåll i den tekniska slöjden 
 
Visuell och teknisk planering 

 teknisk ritning, förmåga att skapa modeller och datatekniska tillämpningar i planeringen  

 ändamålsenlig och kreativ användning av olika material för olika ändamål och med olika tekniker 

 den byggda miljön och olika produkter samt deras symboliska betydelse och budskap 

 olika apparaters funktionsprinciper, konstruktioner, teknologiska begrepp och system samt deras 
tillämpningar 

Tillverkning 

 att lära sig ändamålsenlig och trygg användning av handverktyg och maskiner inom tekniska slöjdens 
område  

 olika material och tillverkningstekniker i teknisk slöjd samt att välja, kombinera och bearbeta dem på ett 
kreativt sätt 

 att stifta bekantskap med mångsidigt laborationsmaterial  

 skötsel, underhåll och återanvändning av till hemmet och fritiden hörande utrustning  



 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 5 Årskurs 6 

Genomgång och användning av tillåtna maskiner 

enligt arbetsskyddsbestämmelser 

Träarbeten:  

Svarva 

Träarbeten:  

hyvla och tälja 

Ytbehandling 

 

Metallarbeten:  

Såga, fila,slipa och mjuklöda 

Metallarbeten:  

Klippa och driva plåt 

Borra och nita 

Kallsmide med tunt järn eller järntråd 

1) Käsityön turvallisuus opas: Redaktör  Pirkko Liisi Kuhmonen, Utbildningsstyrelsen 

 
Innehåll i textilslöjden 
 
Visuell och teknisk planering 

 textil- och modehistoria i tillämpliga delar i samband med arbetsområden som berör hemmets textilier och 
kläder 

 den symboliska betydelsen, dvs. det budskap man vill förmedla med inredningstextilier, kläder och 
textilkonst 

 datatekniska tillämpningar och ny teknologi som ett hjälpmedel i planeringen 

 konstruktion av textilprodukter i tredimensionell form, t.ex. mönsterritningens grunder 

 ändamålsenlig och kreativ användning av textilmaterial för olika ändamål och i olika tekniker.  
Tillverkning 

 textilslöjdens traditionella och moderna arbetsredskap och maskiner, rätt val och användning av dem 
samt redskapens funktionsprinciper, trygga användning och skötsel 

 textilslöjdens olika material och tillverkningstekniker samt att välja, bearbeta och kombinera dem på ett 
kreativt sätt  

 skötsel, underhåll och återanvändning av textilprodukter 

 

KYRKSLÄTT 

Bedömningen skall stöda elevens utveckling i den riktning som målen anger. I slöjden utvärderas och 

bedöms både process och produkt. Behärskning av arbetet och dess teoretiska grunder, intresse, 

företagsamhet, självständighet och samarbetsförmåga är exempel på kriterier vid bedömningen. 

 

 

Årskurs 5 Årskurs 6 

sticka mönsterritning och tillklippning 

kunna följa en arbetsbeskrivning fördjupa sig i någon tidigare teknik 

känna till slöjdterminologi göra egen arbetsbeskrivning 

 redskapslära 

 

Årskurs 7 

-material och konsumentkunskap 

-fördjupa sig i redan inlärda tekniker 

-ändamålsenlig användning av material 

-maskinlära (trä- och metallbearbetningsmaskiner) enligt arbetsskyddsbestämmelser 1) 

-arbeta självständigt och kreativt 

-att bekanta sig med lokal och finländsk kulturhistoria genom ev. studiebesök 

 

 



 

Årskurs 8                                                            Årskurs 9 

Tillvalsslöjden (2 eller 4 årsveckotimmar) ger eleverna möjlighet till kontinuerlig slöjdverksamhet 

enligt intresse. Eleverna har möjlighet att fördjupa sig i bekanta tekniker eller lära sig helt nya tekniker. 

-repetition och mer avancerad användning av trä- 

och metallbearbetningsmaskinerna samt 

-arbetsskydd 

-teknisk ritning 

-kostnadsberäkning och materialåtgång 

-elektronik 

-fritt valda arbeten enligt elevens idé, formgivning 

och materialval 

-repetition trä- och metallbearbetnings-maskinerna 

samt arbetsskydd 

-fritt valda arbeten enligt elevens intresse 

-möjlighet att fördjupa sig inom något område 

-en produkt enligt eget val där det ingår: 

formgivning och planering tillverkning 

-presentation av processen (ex. portfolio) 

-utvärdering 

 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN  
Visuell och teknisk planering 
Eleven 

 upptäcker problem också självständigt, utvecklar idéer på ett kreativt sätt och kan under handledning 
planera produkter i vilka man strävat till att beakta tillbuds stående tid,  redskap och material samt till att 
produkterna skall vara estetiska, ekologiska, hållbara, ekonomiska och ändamålsenliga 

 uppfattar att de produkter som han har planerat också förmedlar ett budskap till omgivningen 

 dokumenterar planen t.ex. med bilder, ord, teknikprover eller prototyper eller på annat sätt så att 
ursprungsidén samt på vilket sätt produkten skall tillverkas framgår av dokumentationen 

 kan under handledd planering använda inslag från den finländska och andra folkgruppers formgivnings-, 
hantverks-, och teknologikultur. 

 
Tillverkning 
Eleven 

 arbetar ändamålsenligt och omsorgsfullt enligt arbetarskyddsanvisningar samt sköter om ordningen och 
trivseln i sin arbetsmiljö 

 behärskar grundteknikerna så att produkten blir ändamålsenlig, slutförd, ekologisk och estetisk 

 kan arbeta målmedvetet både på egen hand och i grupp 

 kan under handledning använda avancerad teknologi i sitt arbete och förstår teknologiska begrepp och 
system samt tillämpningar av dessa 

 kan tillämpa kunskaper och färdigheter från andra läroämnen.  
 
Självvärdering och reflektioner över processen  
Eleven 

 kan under handledning granska sitt arbete och sitt lärande  

 lägger märke till styrkor och svagheter i processen och i resultaten  

 tål kritik i samband med utvärderingen och vill utveckla sin verksamhet på basis av responsen  

 utvärderar sina idéer och produkter utgående från estetiska, ekonomiska, ekologiska och ändamålsenliga 
kriterier 

 inser beroendeförhållanden mellan teknologi, kultur, samhälle och natur 

 skapar sig en realistisk bild av sina färdigheter och utvecklingsmöjligheter. 
 

 

 

7.18  Gymnastik 
 
Målet för gymnastikundervisningen är att påverka elevens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga och 
välbefinnande på ett positivt sätt och lära eleven att förstå gymnastikens hälsofrämjande betydelse.  
 
Gymnastikundervisningen ger eleven sådana kunskaper, färdigheter och upplevelser som gör det möjligt att 
tillägna sig en motionsinriktad livsstil.  
 
Gymnastik är ett praktiskt läroämne där eleven via lek och inlärning av färdigheter skapar sig ett intresse. 
Detta förutsätter att de individuella utvecklingsmöjligheterna beaktas. Gymnastiken och 
inlärningsupplevelserna stärker elevens självkännedom och leder till tolerans.  



 
I gymnastikundervisningen skall gemenskap, ansvar, rent spel och trygghet betonas. I samband med 
undervisningen i gymnastik skall ett tryggt trafikbeteende betonas. Gymnastikundervisningen grundar sig på 
en nationell gymnastiktradition.  
 
I undervisningen och bedömningen skall beaktas förhållanden i naturen och årstider, lokala förhållanden, de 
möjligheter som närmiljön och skolan erbjuder samt elevens särskilda behov och hälsotillstånd.  
 

KYRKSLÄTT 

Målet för gymnastikundervisningen är att ge eleverna sådana kunskaper, färdigheter och egenskaper 

som gör det möjligt att tillägna sig en motions- och hälsoinriktad livsstil. Detta förutsätter att de 

individuella utvecklingsmöjligheterna beaktas som en del av gruppundervisningen.  

Gymnastikundervisningen har som uppgift att påverka elevens fysiska, psykiska och sociala 

prestationsförmåga och välbefinnande på ett positivt sätt och lära eleven att förstå gymnastikens 

hälsofrämjande betydelse. Elevens fysisk-motoriska utveckling skall beaktas i 

gymnastikundervisningen. Gymnastik är ett praktiskt läroämne där eleven via lek och inlärning av 

färdigheter skapar sig ett intresse.  

I gymnastikundervisningen betonas ansvarsfullhet, rent spel, kamratlighet, trygghet och en positiv 

attityd. I undervisningen handleds eleverna dessutom till att bekanta sig med nationell och 

internationell gymnastikkultur. En av gymnastikundervisningens uppgifter är dessutom att handleda 

eleven till att handla tryggt i trafiken. 

I undervisningen beaktas förhållanden och årstider i naturen, lokala förhållanden samt de möjligheter 

som närmiljön och skolan erbjuder. 

 
 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

Gymnastikundervisningen skall sporra eleverna till idrottsaktiviteter även på fritiden. Skolan 

samarbetar därför med olika grenförbund som håller lektioner i avsikt att ge eleverna insikt i 

olika idrottsgrenar. 

 

Elever som önskar skall ges möjlighet att delta i olika idrottsevenemang arrangerade av t.ex. 

någon instans inom kommunen eller av Svenska Finlands Skolidrottsförbund. Alla elever skall 

under sin tid i skolan ges möjlighet att delta Stafettkarnevalen. Skolan arrangerar även 

interna lekbetonade idrottsevenemang. 
 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Gymnastikundervisningen skall sporra eleverna till idrottsaktiviteter även på fritiden. Skolan 

samarbetar därför med olika föreningar och grenförbund som håller lektioner i skolan. Skolan 

har utmärkta möjligheter till vinteridrotter samt friluftsliv. Samtliga tre skolors 

innegymnastik hålls i Sjökulla skolas gymnastiksal. 
 
 

ÅRSKURSERNA 1–4 
Gymnastikundervisningen i årskurserna 1–4 skall beakta elevens färdigheter och individuella 
utvecklingsmöjligheter. Undervisningen genomförs på ett lekfullt sätt i en uppmuntrande atmosfär och den 
avancerar från grundläggande motoriska färdigheter mot grenfärdigheter. Utgångspunkten för 
gymnastikundervisningen är elevens aktivitet och undervisningen utnyttjar elevens fantasi och egna idéer. 
 
MÅL  
Eleven skall  

 lära sig grundläggande motoriska färdigheter på ett mångsidigt sätt och stimuleras till att motionera  

 lära sig hälsofrämjande och trygga former av motion, lära sig att simma  



 träna sina färdigheter såväl i att arbeta självständigt som i att samarbeta, utan betoning  på inbördes 
tävlan  

 lära sig handla enligt överenskomna regler i en anda av rent spel.  
 
CENTRALT INNEHÅLL  

 löpning, hopp, kast och deras tillämpning i olika gymnastikformer och idrottsgrenar  

 fri gymnastik, gymnastik med handredskap och redskap  

 musikgymnastik, artistisk gymnastik och dans  

 lek-, referens-, mikrospel och olika slags bollspel  

 friluftsliv   

 vintersport  

 vattenträning och simövningar  

 idrottsliga lekar  
 

KYRKSLÄTT 

Gymnastikundervisningen i årskurserna 1−4 skall beakta elevens färdigheter och individuella 

utvecklingsmöjligheter. Undervisningen genomförs på ett lekfullt sätt i en uppmuntrande atmosfär i 

riktning mot grenfärdigheter både i inom- och utomhusgymnastik. Gymnastikundervisningen skall ge 

plats för eleven att själv vara aktiv, använda sin fantasi och vara kreativ. Enär innehållet i 

undervisningen individualiserats, borde skolorna beredas möjlighet att anskaffa utrustning som gör 

individualiseringen möjlig. 

 

Undervisningen bör planeras så att elevens individuella aktivitet är möjligast hög och att onödig 

köbildning undviks. 

 

MÅL årskurs 1- 4 

Eleven skall 

 lära sig att uppleva motion och inlärning som någonting roligt 

 lära sig gymnastikens motoriska grundfärdigheter på ett mångsidigt sätt och stimuleras till att 

motionera  

 lära sig trygga former av motion och lära sig att simma 

 träna sina färdigheter såväl i att arbeta självständigt som att samarbeta i en uppmuntrande 

atmosfär utan betoning på inbördes tävlan 

 lära sig gott uppförande samt att iaktta överenskomna regler och att bygga upp en anda av rent 

spel 

 lära sig att arbeta långsiktigt och förhålla sig realistiskt till sina egna prestationer  

 lära sig att klä sig ändamålsenligt för gymnastiken samt lära sig personlig hygien 

 inte behöva uppleva att undervisningen rangordnar gruppen  

 
 



 

Delområde Mål 

Lek att vänja eleverna vid ordning samt lära dem vikten av att följa givna regler 

att bibehålla en lekfull attityd gentemot gymnastik och idrott 

Gymnastik att utveckla motorik och kroppsbehärskning 

att utveckla den fysiska prestationsförmågans delområden 

Bollspel att utveckla öga- hand/ öga- fot koordinationen 

att utveckla samarbetsförmågan 

att förstå reglernas betydelse och spela ärligt spel 

Friidrott att utveckla styrka, snabbhet, uthållighet och koordinationsförmåga 

att lära in och utveckla grundfärdigheterna i löpning, hopp och kast 

Orientering att väcka intresse för att röra sig i naturen  

 

Vinteridrotter att lära in och utveckla grundfärdigheterna i skid- och skridskoåkning 

att utveckla uthållighet 

Simning att utveckla en mångsidig simförmåga 

att främja säkerheten i och vid vatten 

Hälsofostran att förstå vikten av att sköta sin hälsa 

 

 

Årskurs 1 

Lekar Traditionella lekar, samarbetslekar 

Simning Vattenvaneövningar, elementära simsätt 

Hälsofostran Gymnastikkläder och dusch 

Gymnastik Sagogymnastik, ringlekar, övningar på matta, klätterövningar, 

balansövningar, hopprep 

Bollspel Bollekar, bollbehandling, småspel med tillämpade regler 

Friidrott Löpning (stafetter), hopp och kast.  

Orientering Klassrummet och skolgården 

Vintersporter Åkning utan stavar, vändning, uppför backe och nedför backe 

Skridskoåkning (åka framåt, bromsteknik) 

 

Årskurs 2 

Lekar Traditionella lekar, samarbetslekar 

Simning Vattenvaneövningar, elementära simsätt (hundsim, crawl) 

Hälsofostran Gymnastikkläder och dusch 

Gymnastik Sagogymnastik, ringlekar, övningar på matta, klätterövningar, 

balansövningar, hopprep 

Bollspel Bollekar, bollbehandling, småspel med tillämpade regler 

Friidrott Löpning (stafetter), hopp (längdhopp) och kast.  

Orientering Näromgivningen, fotoorientering 

Vintersporter Åkning utan stavar, vändning, uppför backe och nedför backe 

Skridskoåkning (åka framåt, bromsteknik) 

 



 

Årskurs 3 

Lekar Uppvärmningslekar, samarbetslekar 

Simning Elementära simsätt (crawl och ryggsim), hopp 

Hälsofostran Gymnastikkläder och dusch 

Gymnastik Övningar på matta, klätterövningar, balansövningar, hopp, ringlekar och 

enkla folkdanser 

Bollspel Fotboll, boboll, basket, handboll, innebandy med tillämpade regler 

Friidrott Löpning (stafetter), hopp (höjdhopp) och kast (bollkastning) 

Orientering Näromgivningen, kartan och karttecken 

Vintersporter Åkning utan stavar, vändning, uppför backe och nedför backe, 

diagonalåkning 

Skridskoåkning (baklängesåkning, isspel med tillämpade regler) 

 

Årskurs 4 

Lekar Uppvärmningslekar, samarbetslekar 

Simning Elementära simsätt (crawl och ryggsim), hopp 

Hälsofostran Gymnastikkläder och dusch, personlig hygien 

Gymnastik Övningar på matta, klätterövningar, balansövningar, hopp, räck, ringlekar 

och enkla folkdanser, gymnastik till musik 

Bollspel Fotboll, boboll, basket, handboll, innebandy med tillämpade regler 

Friidrott Löpning (stafetter), stafettväxling, hopp (höjdhopp) och kast (kulstötning) 

Orientering Näromgivningen, kartan och karttecken 

Vintersporter Åkning utan stavar, vändning, uppför backe och nedför backe, 

diagonalåkning fristil 

Skridskoåkning (baklängesåkning, isspel med tillämpade regler) 
 
 
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 4  
Eleven  

 behärskar grundläggande motoriska färdigheter och kan tillämpa dem i olika  motionsformer  

 kan löpa, hoppa och kasta  

 kan gymnastikrörelser med och utan redskap  

 kan uttrycka sig med hjälp av gymnastik och röra sig rytmiskt eller till musik  

 kan handskas med spelredskap i lekar och övningar och fungera i spel  

 kan röra sig i naturen med hjälp av en undervisningskarta  

 kan glida, åka framåt och bromsa i skridskoåkning  

 kan röra sig mångsidigt på skidor  

 kan simma på många sätt i simdjupt vatten  

 handlar långsiktigt och förhåller sig realistiskt till sina egna prestationer  

 kan klä sig ändamålsenligt för gymnastiken och sköta sin personliga hygien  

 fungerar självständigt och i grupp enligt överenskomna instruktioner och deltar  ansvarsfullt och aktivt 
i gymnastikundervisningen.  

 
ÅRSKURSERNA 5- 9 

  
Gymnastikundervisningen i årskurserna 5–9 skall beakta de olika behov som i detta utvecklingsskede är 
framträdande mellan könen samt skillnaderna i elevernas tillväxt och utveckling. Med hjälp av en mångsidig 
gymnastikundervisning stöds elevens välbefi nnande, mognad till självständighet och samhällelighet och 
skapas beredskap för självständig motionsutövning. I undervisningen ges möjligheter till idrottsliga upplevelser 
och eleven får stöd att uttrycka sig.  
 

 
MÅL  
Eleven skall  



 vidareutveckla de grundläggande motoriska färdigheterna och lära sig olika idrottsgrenar  

 lära sig att inse motionens betydelse för upprätthållande av välbefinnandet och hälsan  

 lära sig att utveckla och ge akt på sin funktionsförmåga  

 utveckla sin simkunnighet och lära sig livräddning  

 lära sig att fungera tryggt och ändamålsenligt i idrottssituationer  

 lära sig att fungera självständigt och i grupp  

 lära sig att godkänna sig själv och att tolerera olikhet  

 bekanta sig med miljöer där idrott utövas och kunna söka information om  möjligheterna att idka 
motion.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  

 löpning, hopp och kast inom olika idrottsgrenar  

 fri gymnastik, gymnastik med handredskap och redskap  

 musikgymnastik, artistisk gymnastik och dans  

 bollspel 

 orientering och utfärder  

 vintersport  

 simning och livräddning i vatten  

 att utveckla och följa upp funktionsförmågan, muskelvård  

 att bekanta sig med nya motionsformer, motionskunskap  
 

KYRKSLÄTT 

Gymnastikundervisningen i årskurserna 5−9 skall beakta elevens individuella förutsättningar, de olika 

behoven mellan könen och skillnaderna i utveckling. I undervisningen betonas inlärningen av 

färdigheter i gymnastik och olika idrottsgrenar, deras tillämpning och utvecklingen av den fysiska 

konditionen. Mångsidig motion hjälper eleven att hitta ett motions- och hälsoinriktat intresse. 

Eftersom det i Kyrkslätt finns många byskolor med begränsade möjligheter till idrott har eleverna 

mycket olika utgångslägen. Därför kan man inte ställa detaljerade krav på de skilda årskurserna, utan 

undervisningen bör ske utgående från elevernas individuella framsteg. På grund av detta återkommer 

de olika idrottsgrenarna flera gånger under skolgången istället för att uppdelas årskursvis.  

 

MÅL årskurs 5- 9 

Eleven skall 

 utveckla sina motoriska grundfärdigheter och sin fysiska kondition samt lära sig olika 

idrottsgrenar 

 lära sig att inse motionens betydelse för upprätthållandet av hälsan samt lära sig att ge akt på och 

utveckla sin egen funktionsförmåga och sitt eget välbefinnande 

 utveckla sin simkunnighet samt lära sig livräddningsförmåga 

 lära sig att röra sig tryggt och att klä sig ändamålsenligt för olika former av idrott 

 kunna uppleva att motion och lärande är roligt  

 i samband med gymnastikutövning lära sig förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt växa 

i ansvar och hänsyn till andra människor. 
 



 

Årskurs 5 

Lekar Uppvärmningslekar, samarbetslekar 

Simning Elementära simsätt (crawl,bröstsim och ryggsim), hopp, dykning 

Hälsofostran Gymnastikkläder och dusch, personlig hygien 

Gymnastik Övningar på matta, klätterövningar, balansövningar, hopp med satsbräde, 

räck, ringlekar och aerobic. Dans 

Bollspel Fotboll, boboll, basket, handboll, innebandy, volleyboll, badminton 

Friidrott Löpning (stafetter), stafettväxling, hopp (höjdhopp) och kast (spjut eller 

diskus) 

Orientering Orientering med karta 

Vintersporter Diagonalåkning, fristil 

Skridskoåkning (cirkling, isspel) 

 

Årskurs 6 

Lekar Uppvärmningslekar, samarbetslekar 

Simning Elementära simsätt (crawl, bröstsim och ryggsim), hopp, dykning 

Hälsofostran Gymnastikkläder och dusch, personlig hygien 

Gymnastik Övningar på matta, klätterövningar, balansövningar, hopp med satsbräde, 

räck, ringlekar och aerobic. Dans 

Bollspel Fotboll, boboll, basket, handboll, innebandy, volleyboll, badminton 

Friidrott Löpning (stafetter), stafettväxling, hopp (höjdhopp) och kast (spjut eller 

diskus) 

Orientering Orientering med karta 

Vintersporter Diagonalåkning, fristil 

Skridskoåkning (cirkling, isspel) 
 

Årskurs 7 Årskurs 8 

 Basgymnastik, såsom löpning, hopp och kast 

inom friidrotten 

 gymnastik med och utan redskap 

 musikgymnastik och uttrycksrörelse samt 

danser 

 boll- och racketspel 

 att röra sig i naturen, exempelvis i form av 

orientering och utfärder 

 simning och livräddning i vatten 

 vintersport såsom skridskoåkning och spel på 

is och skidåkning  

 att följa upp hur den fysiska konditionen 

utvecklas samt muskelvård 

att bekant sig med någon ny motionsform samt 

motionskunskap 

 Basgymnastik, såsom löpning, hopp och kast 

inom friidrotten 

 gymnastik med och utan redskap 

 musikgymnastik och uttrycksrörelse samt 

danser 

 boll- och racketspel 

 att röra sig i naturen, exempelvis i form av 

orientering och utfärder 

 simning och livräddning i vatten 

 vintersport såsom skridskoåkning och spel på 

is och skidåkning  

 att följa upp hur den fysiska konditionen 

utvecklas samt muskelvård 

 att bekant sig med någon ny motionsform 

samt motionskunskap. 

 



Årskurs 9 

 Basgymnastik, såsom löpning, hopp och kast inom friidrotten 

 gymnastik med och utan redskap 

 musikgymnastik och uttrycksrörelse samt danser 

 boll- och racketspel 

 att röra sig i naturen, exempelvis i form av orientering och utfärder 

 simning och livräddning i vatten 

 vintersport såsom skridskoåkning och spel på is och skidåkning  

 att följa upp hur den fysiska konditionen utvecklas samt muskelvård 

 att bekant sig med någon ny motionsform samt motionskunskap. 

 
 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN  

Eleven  

 behärskar de centrala färdigheterna i löpning, hopp och kast  

 behärskar rörelser inom fri gymnastik, gymnastik med handredskap och redskap  

 visar i sitt handlande att han eller hon förstår vilken betydelse rytmen har i gymnastik och dans  

 kan grunderna i de vanligaste bollspelen och spelar dem enligt överenskomna regler  

 kan orientera med hjälp av karta och kompass och känner till de rättigheter och  skyldigheter som 
allemansrätten innebär  

 kan åka skridskor obehindrat  

 behärskar de grundläggande tekniker som fordras i skidåkning  

 är simkunnig och har färdigheter för livräddning i vatten  

 känner till sambanden mellan motion och hälsa  

 kan upprätthålla, bedöma och utveckla sin funktionsförmåga  

 uppvisar aktivitet och lust att lära sig, förbereder sig sakligt för gymnastiklektionerna  och sköter sin 
hygien  

 handlar ansvarsfullt och tar hänsyn till andra, följer överenskommelser, regler och  principen för rent spel.  

 
 

 
7.19  Huslig ekonomi 
 
ÅRSKURSERNA 7–9 
 
Syftet med undervisningen i huslig ekonomi är att utveckla praktiska arbetsfärdigheter, samarbetsförmåga och 
kunskapssökning som behövs för att klara sig i det dagliga livet och att tillämpa färdigheterna i vardagen. 
Uppgiften är att lära eleven att ta ansvar för sin hälsa, sina människorelationer och sin ekonomi samt för 
trivseln och tryggheten i närmiljön.  
Undervisningen i huslig ekonomi skall basera sig på praktisk verksamhet och grupparbete och beakta elevens 
egna utgångspunkter och ge stöd för en helhetsinriktad tillväxt.  Läroämnet gör eleven förtrogen med många 
frågor som är viktiga för människans välfärd och ett gott liv, frågor som angår den unga själv, hemmet och 
familjen och deras förhållande till det föränderliga samhället och den föränderliga miljön. Undervisningen i 
huslig ekonomi erbjuder möjligheter att integrera undervisningen och samarbeta med andra läroämnen och att 
praktiskt tillämpa kunskaper från många olika ämnesområden.  
 
 



 
MÅL  
Eleven skall  

 lära sig att förstå vilken betydelse goda seder och jämställdhet har för individens och   familjens 
välbefinnande  

 lära sig att reflektera över hur man bemästrar vardagen i ett hushåll och över hur detta  påverkar egna val 
och eget handlande  

 lära sig att utföra enkla sysslor i anslutning till mathushållning, bostad och textilier och att använda 
ämnen, redskap och arbetsmetoder som är ändamålsenliga, trygga och i överensstämmelse med en 
hållbar utveckling  

 lära sig att handla medvetet och ansvarsfullt som konsument och vara medveten om  vilka problem som 
är förknippade med konsumtion  

 lära sig att vara medveten om den nationella kultur som hör samman med sysslorna  i hushållen och att 
förstå vilka möjligheter internationalisering och mångkulturalism  innebär.  

 
CENTRALT INNEHÅLL  
Familjen och livet tillsammans med andra  

 gott uppförande, seder och bruk och hemmets högtider  

 socialt ansvar och en empatisk atmosfär  

 jämställdhet och tidsanvändning i familjen  
 
Näring och matkultur  

 näringsrekommendationer och hälsosam föda  

 födans kvalitet och ofarlighet  

 grundläggande matlagningsmetoder  

 planering av måltider och olika måltidssituationer i den fi nländska matkulturen  

 hur matkulturerna förändras  
 
Konsumenten och det föränderliga samhället  

 planering av den egna penninganvändningen  

 konsumentens ansvar och möjligheter att påverka  

 att skaffa och använda produkter och tjänster  

 konsumtionens inverkan på miljön  
 
Hem och miljö  

 skötsel av bostad och textilier  

 hushållets avfallshantering  

 användning av hushållsmaskiner och apparater i hemmet  

 

KYRKSLÄTT 

Årskurs 7, 3h obligatoriskt 

I undervisningen prioriteras praktiskt arbete. Eleven skall lära sig att samarbeta, ta initiativ, känna 

ansvar för sitt arbete, arbetsmaterialet och ta hänsyn till gruppen. Riktiga arbetsmetoder och redskap 

används. Man lär sig att organisera arbetet inom de givna tidsramarna. Arbetet i hushållet skall 

utveckla positiva upplevelser både i fråga om matlagning och hemvård. Samtidigt vill man stimulera 

eleverna till att i framtiden utveckla sitt matlagningsintresse och att skapa en närmiljö som man trivs 

med. Dessutom vill man skapa en livsstil som poängterar sunda levnadsvanor samt inse kostens 

inverkan på dessa. 

 

Årskurs 8, valfritt 

Målet i undervisningen är att eleven inser vikten av kostens betydelse för hälsan. 

 

Årskurs 9, valfritt 

Målet  i undervisningen är att sträva till att skapa grunden för ett lyckat familjeliv. 

 

 

Årskurs 7, 

3h obligatorisk 

Årskurs 8 och 9 

2 h valfri 



Näringslära och grundläggande matlagning, 

ergonomi, vatten och elförsörjning. 

Teoriundervisningen ges i form av en ingående 

receptgenomgång. Praktiskt arbete prioriteras för 

att öva in färdigheterna. Arbetet blir mer 

metodiskt. Förmågan att koppla teori och 

praktiska erfarenheter utvecklas. 

Matlagningsmetoderna finslipas. Man satsar mer 

och mer på självständigt arbete. Samtidigt 

förväntas att eleven är initiativrik och kapabel att 

fatta egna beslut då det gäller att välja råvaror 

och tillreda näringsriktig och tilltalande mat. Man 

blir en kritisk och målmedveten konsument som 

känner till sina rättigheter och strävar till att 

handla miljövänligt. 

 

Dessutom lär sig eleven att förstå innebörden i 

facktermer. Förutom att söka kunskap via skrivna 

recept och kokböcker lär man sig att ”snoka ” på 

nätet. 

Vård av kläder och skötsel av hemmet 

Materialkännedom. Vardagskemi i ansvarsfulla 

händer 

Hemmets ekonomi och konsumentkunskap samt 

miljöfostran. Miljövården börjar hemma 

Hemvård: 

poängteras betydelsen av ett tryggt och trivsamt 

hem. Ett hem – en bostad – som lämpar sig för: 

 vila 

 matlagning och måltider 

 klädvård  

 fritid och hobbyer 

 samvaro och umgänge 

Framför allt skall man förstå vikten av att skapa 

en hemmiljö där man kan trivas tillsammans, en 

miljö där man tar vara på traditioner och för dem 

vidare till följande generation. 

 
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN  
Samarbets- och interaktionsfärdigheter 
Eleven 

 kan uppföra sig väl och i sitt uppförande ta hänsyn till andra samt fungera självständigt och i grupp 

 känner till grunderna för planering, rättvis arbetsfördelning och tidsanvändning i hushållsarbetet och kan 
tillämpa dem i en lärandesituation. 

 
Skicklighet i praktiskt arbete 
Eleven 

 känner till olika livsmedels egenskaper, de vanligaste matlagningsmetoderna samt kan tillämpa denna 
kunskap i matlagningen 

 kan under handledning tillreda finländska basmaträtter och bakverk och komponera sin måltid med 
beaktande av näringsrekommendationer 

 kan använda sig av ändamålsenliga arbetssätt och använda de vanligaste hushållsmaskinerna och -
redskapen på ett tryggt sätt 

 kan tolka skötselanvisningar för textilier och vårda de vanligaste textilierna 

 kan utföra vanliga städsysslor i hemmet 

 kan handla på ett för miljön skonsamt sätt, välja ändamålsenliga tvätt- och rengöringsmedel samt utföra 
en första sortering av hemmets avfall.  

 
Färdigheter i informationssökning och informationshantering 
Eleven 

 kan söka och utnyttja information om huslig ekonomi ur olika källor, tolka de vanligaste produkt- och 
förpackningsbeteckningarna och symbolerna samt reflektera över tillförlitligheten i olikartad information 

 kan i huvuddrag beskriva vad hushållskostnaderna består av och göra upp en plan för sin 
penninganvändning 

 känner till en konsuments viktigaste ansvar och påverkningsmöjligheter. 
 
 
 
 

 
7.20  Valfria ämnen 

 



Syftet med de valfria ämnena i den grundläggande utbildningen är att enligt elevens val fördjupa och bredda 
kunskaperna och färdigheterna i gemensamma ämnen, speciellt i konst- och färdighetsämnen, inklusive 
huslig ekonomi, samt inom temaområden om eleven så önskar. De valfria ämnenas uppgift är också att ge 
eleven en möjlighet att fördjupa sina intressen och hitta nya intressemål. De valfria ämnena skall stödja målen 
för den grundläggande utbildningen.  
 
Det sammanlagda minimiantalet veckotimmar i valfria ämnen och deras fördelning 

- i fördjupade eller tillämpade lärokurser  
- i helheter som bildas av flera läroämnen   
- i främmande språk 
- i ämnen som ansluter sig till informationsteknik 

har fastställts i 6 § i statsrådets förordning 1435/2001.  
  
I läroplanen bestäms namnet på varje valfritt ämne, dess omfattning, mål och inne-håll samt på vilka årskurser 
ämnet erbjuds.   
  
För främmande språk har målen och det centrala innehållet för valfria språk som undervisas som A- och B-
språk fastställts i dessa grunder. Om andra valfria språk bestäms i läroplanen.  

         

Ifall det minimiantal veckotimmar som för eleven fastställts i förordningen om grundläggande utbildning överskrids 

i den timfördelning som utbildningsanordnaren har godkänt kan veckotimmarna för den överskjutande delen 

också innehålla valfria ämnen.  

         

I timfördelningen på årskurserna 1–4 har förutom minimiantalet timmar i konst- och färdighetsämnen (musik, 

bildkonst, slöjd och gymnastik) sex årsveckotimmar reserverats för gemensam undervisningstid i dessa ämnen. 

Också på årskurserna 5–9 finns sex årsveckotimmar gemensam undervisningstid för dessa ämnen. I den lokala 

läroplanen kan den gemensamma undervisningstiden i konst- och färdighetsämnen delas mellan de nämnda 

ämnena eller den, eller en del av den, kan lämnas individrelaterat valfri som fördjupade studier i konst- och 

färdighetsämnen. 

 

 

KYRKSLÄTT 

I Kyrkslätt studeras valfria ämnen i årskurs 8 (6 årsveckotimmar) och i årskurs 9 (6 årsvecko-

timmar). 

 

Eleven väljer bland följande valfria ämnen: franska (B2-språk), tyska (B2-språk), musik, bildkonst, 

slöjd (teknisk och/ eller textilslöjd), gymnastik och huslig ekonomi. Dessutom erbjuds ev. tillämpade 

kurser i anslutning till något obligatoriskt ämne. 

 

De valfria ämnenas läroplaner finns under respektive läroämne. 

 

 



 

 

7.21  Elevhandledning 
 
Elevhandledningens uppgift är att stödja elevens tillväxt och utveckling så att eleven kan främja sina 
studiefärdigheter och sitt sociala mognande samt utveckla kunskaper och färdigheter som behövs för att 
planera sitt liv. Med stöd av elevhandledningen träffar eleven avgöranden om studier, utbildning, vardagsliv 
och levnadsbana, vilka grundar sig på elevens egen förmåga och egna intressen. Syftet med 
elevhandledningen är att främja ett resultatrikt skolarbete, att öka välbefinnandet i skolan samt att förebygga 
utslagning. Med elevhandledningens hjälp främjas också pedagogisk och etnisk jämställdhet samt 
jämställdhet mellan könen.  
      
Elevens trygga övergång vid studievägens etappmål skall stödjas genom samarbete mellan elevhandledarna 
och de studiehandledare som svarar för handledningen på andra stadiet samt lärarna. Samarbetet skall 
sträcka sig över gränserna mellan läroanstalter och skolnivåer. 

 

KYRKSLÄTT 

Elevhandledningens uppgift är att fungera som en länk i skolans pedagogiska och fostrande arbete så 

att eleverna förstår den rådande livssituationen, lär sig hantera den och strävar till en utveckling som 

ger en känsla av välbefinnande, goda studievanor och en fritidssysselsättning som stöder skolarbetet 

men också familjens strävanden. Eleverna skall kunna fatta sådana beslut om framtiden som främjar 

den individuella utvecklingen och ha förmåga att engagera sig på ett uppbyggande sätt i samhället 

och mänskliga relationer. 

 
 

MÅL 
Eleven skall 

 lära sig att bli självständig och ansvarskännande samt att utveckla sin självkännedom  

 lära sig samarbets- och interaktionsförmåga  

 lära sig att utveckla sina inlärningsfärdigheter och känna igen sina inlärningssvårigheter samt att söka 
hjälp i problemsituationer 

 lära sig att känna olika inlärningsstilar 

 lära sig att utveckla sina studiefärdigheter och förmågan att bedöma sin egen verksamhet 

 få stöd och handledning vid övergången i utbildningens olika etappmål inom den grundläggande 
utbildningen och i den grundläggande utbildningens slutskede 

 lära sig att söka information och skaffa sig färdigheter för att göra planer och val som gäller studierna, 
framtiden och livet, genom att också utnyttja de möjligheter som informations- och 
kommunikationstekniken erbjuder 

 lära sig att utveckla sin beslutsfattningsförmåga samt att förverkliga och bedöma sina planer för 
framtiden också i varierande förhållanden 

 få stöd och handledning i sin yrkesinriktning, också vid val av läroämne, utbildning eller yrke som går 
över könsgränserna  

 lära sig att inhämta information om samhället, arbetslivet och om företagsamhet 

 samt växa till mångkulturalism och internationalism. 

 

 
 
ÅRSKURSERNA 1−2  
 
Elevhandledningens syfte är att främja utvecklingen av elevens studiefärdigheter och att stödja hans sociala 
tillväxt samt att för sin del förhindra uppkomsten av inlärningssvårigheter. För att trygga att studierna förlöper 
utan störningar skall handledningen stödja eleven i att utveckla inlärningsfärdigheterna. Eleven skall 
handledas i att förhålla sig ansvarskännande till skolarbete och uppgifter, att använda mångsidiga arbetssätt 
och att skaffa sig information ur olika informationskällor. 
  
Under årskurserna 1−2 genomförs elevhandledningen i samband med läroämnesundervisningen och skolans 
övriga verksamhet. Eleven skall få individuell handledning som stöd för sina studier och sina val samt i olika 
frågor i vardagslivet. 
 



ÅRSKURSERNA 3–6 
 
I årskurserna 3−6 är elevhandledningens uppgift att handleda eleven att bli självständig och ansvarskännande 
i sitt skolarbete och sina uppgifter. Eleven skall också vägledas vid ämnesval under den grundläggande 
utbildningen och vid etappmålen. I årskurserna 3−6 inleds orientering om yrken och arbetsliv. 
  
Handledningens uppgift är vidare att leda eleven så att han utvecklar färdigheter att skaffa sig information och 
lär sig att använda mångsidiga arbetssätt. Eleven skall handledas till samarbete och till att ta hänsyn till andra 
människor. 
  
I årskurserna 3−6 genomförs elevhandledningen huvudsakligen i samband med läroämnesundervisningen 
och skolans övriga verksamhet. För handledningen kan också reserveras lektioner på sätt som bestäms i 
läroplanen. Också eleverna i årskurserna 3–6 skall få individuell handledning som stöd för sina studier och 
sina val samt i olika frågor i vardagslivet. 

 

KYRKSLÄTT 

För att underlätta olika övergångar besöks eleverna av representanter från den mottagande skolan. 
 

ÅRSKURSERNA 7–9  
 
Elevhandledningen i årskurserna 7–9 skall ordnas så att den erbjuder eleven en helhet som består av 

- handledning i klass  
- individuell handledning som sätter sig in i personliga frågor  
- handledning i smågrupper vilken grundar sig på social interaktion  
- praktisk arbetslivsorientering.  

   
För eleven skall ordnas individuell handledning som ger eleven möjlighet att diskutera frågor i anslutning till 
sina studier, sitt val av utbildning och yrke, samt frågor i anslutning till livssituationen. För eleven skall ordnas 
handledning i små grupper där han lär sig att i grupp behandla vägledande frågor som är gemensamma för 
alla eller personliga för envar elev i gruppen, och som kan delas med de övriga eleverna.  
  
I den grundläggande utbildningens slutskede skall eleven handledas och stödjas vid val av fortsatta studier 
samt vägledas att använda undervisnings- och arbetsförvaltningens samt andra handlednings-, rådgivnings- 
och informationstjänster som samhället erbjuder.  
  
Målet för samarbetet mellan arbets- och näringslivet och skolan är att eleven skaffar sig information om 
yrkesområden, yrken och arbetslivet samt får impulser om företagande. 
  
För eleven skall ordnas introduktionsperioder för praktisk arbetslivsorientering som grund för val av utbildning 
och yrke samt för att öka arbetets status. Eleven skall kunna skaffa sig personliga erfarenheter av arbetsliv 
och yrken i verkliga arbetsmiljöer. I samband med arbetslivsorienteringen skall för eleven ordnas möjlighet att 
bedöma de kunskaper och den erfarenhet som han har fått. I läroplanen skall en plan göras upp för hur 
arbetslivsorienteringen skall ordnas. 

Elevhandledningen skall lära eleverna att söka fram information ur olika informationskällor, om t.ex. utbildning 
och olika yrken. Eleverna skall lära sig att förhålla sig kritiskt till informationen. Det här kritiska 
förhållningssättet skall utvecklas bl.a. med hjälp av data- och kommunikationsteknik. Eleverna borde lära sig 
att använda sig av aktuella tjänster och material i studierna.  

 
 
 
 
 
ELEVHANDLEDNING I KLASS  
  
MÅL 
Eleven skall 

 lära känna sig själv och lära sig interaktionfärdigheter 

 bilda sig en helhetsuppfattning om skolans verksamhetsformer och studiemöjligheter 



 lära sig att använda olika studiemetoder och kanaler för informationssökning samt att bedöma sina egna 
studiefärdigheter 

 lära sig att utveckla studiestrategier som är lämpliga för honom  

 känna till huvuddragen i utbildningssystemet i Finland och lära sig att söka information om möjligheterna 
till fortsatta studier 

 skaffa sig basinformation om arbetslivet och om olika yrkesområden  

 lära sig att söka information om studier och arbete utomlands. 
 
CENTRALT INNEHÅLL 

 självkännedom och yrkesinriktad utveckling 

 att fungera i skolgemenskapen, den grundläggande utbildningens struktur, studiegång och 
elevbedömning   

 studiefärdigheter 

 färdigheter att planera och fatta beslut för framtiden 

 kunskap om arbetslivet, näringslivsstrukturen och yrkesområden 

 utbildningssystemet i Finland 

 möjligheterna till fortsatta studier efter grundskolan och att söka till fortsatta studier 

 studier och arbete utomlands 

 handlednings-, informations- och rådgivningstjänster 

 jämlikhet i samhället och arbetslivet 
 

KYRKSLÄTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årskurs 7 

 att fungera i skolan  

 den grundläggande utbildningens struktur 

 studiegång och elevbedömning 

 självkännedom 

 studiefärdigheter 

 intern PRAO        

 tillvalsämnen för åk 8 och 9 

Årskurs 8  

 självkännedom och yrkesinriktad utveckling  

 utbildningssystemet i Finland 

 arbetslivet, näringslivsstrukturen och yrkesområden 

Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 

Skolan Skolan Skolan Skolan 

Att tillägna sig en positiv 

attityd till skolan och 

arbete 

Varför vitsord? Uppförande, flit- och 

uppmärksamhet 

Vad menas med 

allmänbildning? 

Regler som vi alla måste 

följa 

Läxans idé Grupp- och gängbildning Hur bearbetar man en 

läxa? 

Att iaktta, fråga och 

upptäcka 

 

 

Att minnas det man läst 

 

 

Att vara utanför Varför glömmer vi? 

Äkta intresse för 

kunskap 

 

 

Hur hålla intresset 

uppe? 

Information om 

årskurserna 7-9 

Mitt yrkesval Mitt yrkesval Mitt yrkesval Mitt yrkesval 

Vad menas med ett 

yrke? 

 

Produktion och 

konsumtion 

 

Näringsstrukturen i 

hemkommunen 

 

Fritidsverksamhet 

Praktiskt och 

teoretiskt 



 informationssökning som berör fortsatta studier 

Årskurs 9 

 Praktisk arbetslivsorientering PRAO 

 färdigheter att planera och fatta beslut för framtiden 

 studiemöjligheter på andra stadiet 

 studiebesök 

 gemensam ansökan GEA 

 den unga arbetstagaren och lagen 

 att söka jobb 

 informations- och rådgivningstjänster 

 individuellt handledningssamtal 

Plan för praktisk arbetslivsorientering, PRAO: 

Eleven har en dag PRAO på årskurs sju, tre dagar PRAO på årskurs åtta och två veckor PRAO på 
årskurs nio. PRAO-perioderna omfattar totalt 14 skoldagar och elevernas arbetstid är sex timmar / dag. 
Eleven utvärderar både muntligt och skriftligt sina erfarenheter från praoperioden. 

Bedömning: 

I elevhandledning ges inga vitsord. Kurserna antecknas som godkända/underkända. 

 

IT: 

 
Elevhandledningen skall lära eleverna att söka fram information ur olika informationskällor, om t.ex. utbildning 
och olika yrken. Eleverna skall lära sig att förhålla sig kritiskt till informationen. Det här kritiska 
förhållningssättet skall utvecklas bl.a. med hjälp av data- och kommunikationsteknik. Eleverna bör lära sig att 
använda sig av aktuella tjänster och material i skolarbetet.  
 

 



 

Kapitel 8  Elevbedömningen 

 

Elevbedömningen indelas i bedömning under studiernas gång och slutbedömning, vilka har 
olika funktioner. 
 
8.1  Bedömningen under studiernas gång 

 
Bedömningens uppgift 
 
Bedömningens uppgift under studiernas gång är att handleda och sporra eleven i studierna samt att beskriva hur 
väl eleven har nått de mål som ställts för fostran och lärande. Bedömningens syfte är att hjälpa eleven att bilda sig 
en realistisk uppfattning om sitt lärande och sin utveckling och på så sätt också stödja personlighetens tillväxt.  
 
Principerna för bedömningen 
  
Bedömningen under studiernas gång skall vara sanningsenlig och grunda sig på mångsidiga prov. 
Bedömningen skall omfatta elevens lärande och framsteg på lärandets olika delområden. Vid bedömningen 
skall dess betydelse för lärandeprocessen beaktas. Elevbedömningen utgör en helhet där en kontinuerlig 
respons från läraren är viktig. Med hjälp av bedömningen leder läraren eleven att bli medveten om sitt 
tänkande och sitt handlingssätt samt får eleven att förstå hur han lär sig. Elevens framsteg, arbete och 
uppförande skall bedömas i förhållande till målen i läroplanen och till profilerna för goda kunskaper. 
  
Profilen för goda kunskaper och kriterierna för slutbedömningen definierar nationellt den kunskaps- och 
färdighetsnivå som utgör grund för bedömningen. Vid sifferbedömning definieras profilen för goda kunskaper 
till nivån för vitsordet åtta (8). Vid verbal bedömning stöder profilen för goda kunskaper läraren i bedömningen 
av elevens framsteg och utgör grund för beskrivningen av hur eleven har uppnått målen. En profil för goda 
kunskaper har uppgjorts som avslutning på varje läroämnesavsnitt vid etappmålen i timfördelningen.  
  
I läroplanen skall de allmänna och läroämnesspecifika principerna för bedömningen fastställas. Information 
om bedömningsgrundernas principer skall ges till eleven och vårdnadshavaren i förväg och på begäran skall i 
efterhand ges en utredning över hur principerna har tillämpats vid bedömningen.  
  
Läroämnen, ämneshelheter och uppförande bedöms verbalt, med siffervitsord eller som en kombination av 
dessa två. Ett siffervitsord anger kunskapsnivån. Elevens framsteg i studierna och lärandeprocessen kan 
också bedömas verbalt. Vid bedömningen av de gemensamma ämnena skall sifferbedömning användas på 
betygen senast i årskurs åtta. Om eleven dessförinnan har fullgjort alla studier i något gemensamt läroämne 
skall sifferbedömning användas på läsårsbetyget redan samma år som studierna i läroämnet i fråga avslutas. 
Då verbal bedömning används skall det framgå av läsårsbetyget om eleven har uppnått de mål som ställts 
upp för årskursen med godkänt resultat. I läroplanen bestäms hur valfria ämnen skall bedömas. 
   

Förutom genom läsårsbetygen skall eleven och vårdnadshavaren ges feedback om framstegen i tillräcklig 
utsträckning och på olika sätt. Information skall ges om elevens framsteg i studierna, om elevens starka sidor 
och om sådana områden inom lärandet där eleven bör förkovra sig. Feedbacken kan ges med mellanbetyg, 
med olika slags meddelanden, genom utvärderingssamtal eller på annat sätt.  

 

KYRKSLÄTT 

Enligt Kyrkslätts kommuns utbildningspolitiska program bör skolorna säkerställa att man 

iakttar samma nivå i bedömningen.  
  

Elevbedömningen grundar sig på lagen och förordningen om den grundläggande utbildningen samt på 

grunderna för den grundläggande utbildningens läroplan. Bedömningen skall ge eleven och hans 

vårdnadshavare en så mångsidig bild som möjligt av hur eleven klarar sig i skolan. Bedömningen i de 

olika läroämnena grundar sig på profilerna för goda kunskaper som fastslagits i grunderna för 

läroplanen. 
STUDIEGÅNG ENLIGT ÅRSKURS 



 
Principerna för studiegång och uppflyttning från en årskurs har fastställts i 11 § i förordningen om 
grundläggande utbildning. Grunderna för läroplanen preciserar förordningen. I läroplanen specificeras 
reglerna för kvarstannande på årskursen. 
  
En elev som med godkänt resultat har fullgjort alla studier i olika läroämnen eller ämneshelheter som fastställts i 
läroplanen för årskursen uppflyttas till följande årskurs. 
  
En elev kan också uppflyttas till följande årskurs trots att han har underkända prestationer, om man bedömer att 
eleven kan klara av den följande årskursens studier med godkänt resultat. 
  
En elev kan stanna kvar på en årskurs om hans prestation har underkänts i ett eller flera ämnen eller 
ämneshelheter som hör till årskursens lärokurs. Eleven skall beredas möjlighet att visa att han har uppnått 
godkända kunskaper och färdigheter utan att delta i undervisningen. Under läsåret eller efter läsårets slut, 
enligt vad som bestäms i läroplanen, kan ett eller flera tillfällen anordnas. 
 
Om möjligheten att avlägga provet ges efter läsårets slut kan ett villkorligt beslut fattas om kvarstannande på 
årskursen. I beslutet nämns de delområden inom årskursens lärokurser som eleven skall fullgöra med godkänt 
resultat vid ett särskilt prov för att en uppflyttning från årskursen skall vara möjlig. Ett särskilt prov kan göras 
mångsidigt så att eleven har olika möjligheter att visa sina kunskaper och färdigheter. 
  
En elev kan också stanna kvar på en årskurs även om han inte har några underkända prestationer om det 
anses ändamålsenligt med tanke på elevens allmänna skolframgång. Vårdnadshavaren skall då beredas 
möjlighet att bli hörd innan beslutet fattas. 
  
Prestationerna upphör att gälla för en elev som stannar kvar på en årskurs. 

 

KYRKSLÄTT 

Omtagning 

Elev i årskurserna 7-9 erbjuds omtagning vid kursens slut, om eleven erhållit vitsordet 4 (underkända 

prestationer) eller I (inte ännu godkänd). 

Uppflyttning 

Elev som i sina studier uppnått åtminstone hjälpliga kunskaper (5) eller färdigheter eller motsvarande 

verbala omdöme uppflyttas till följande årskurs. Minimikraven för att uppnå hjälpliga kunskaper och 

färdigheter i ett läroämne har fastställts i kommunens läroplan  

(bilaga). Elev kan trots underkända prestationer uppflyttas till följande årskurs om det bedöms att han 

klarar av den följande årskursens studier med godkänt resultat.  

Villkorlig bedömning 

Om elevens prestationer har underkänts i ett ämne kan man fatta ett villkorligt beslut om 

kvarstannande i årskursen. I beslutet bör omnämnas vilken lärokurs eller vilka delområden av 

lärokursen som skall fullgöras med godkänt resultat för att eleven skall kunna gå vidare till följande 

årskurs. Om eleven i ett prov som ordnas efter det att läsåret avslutats visar att han behärskar de 

kunskaper och färdigheter som förutsätts för att han skall kunna gå vidare till följande årskurs flyttas 

han upp. I annat fall kvarstannar eleven i årskursen. Om datum för eventuellt prov meddelas i 

arbetsplanen för respektive läsår samt i läsårsinformationen som delges alla hem. 

Kvarstannande 

Eleven kan stanna kvar i årskurs om han underkänts i ett eller flera läroämnen. Inför beslut om 

kvarstannande förs alltid en diskussion med elevens vårdnadshavare.  
 
Studier enligt ett eget studieprogram 

 
Ifall det i enlighet med 11 § 3 mom. i förordningen om grundläggande utbildning har bestämts i läroplanen att en 
elev går vidare i sina studier enligt ett eget studieprogram i stället för enligt en årskursformad lärokurs skall i 
läroplanen bestämmas vilka kunskaper och färdigheter som förutsätts för att de olika studiehelheterna skall kunna 
inledas. Enligt förordningen om grundläggande utbildning uppflyttas en elev som studerar enligt ett eget 
studieprogram till följande årskurs efter det att läsårets skolarbete är avslutat. En elev kan stanna kvar på 
årskursen endast på grund av allmän svag skolframgång.  
  



Eleven räknas som elev i nionde årskursen tills han har fullgjort alla lärokurser i den grundläggande 
utbildningen och fått avgångsbetyg eller läropliktsåldern uppfyllts och eleven avgått från skolan. 

 
LÄROÄMNEN SOM BEDÖMS 
Alla läroämnen i den grundläggande utbildningen, med undantag av ämnesgruppen miljö- och naturkunskap, 
bedöms separat. I årskurserna 1–4 bedöms miljö- och naturkunskap som en helhet. I årskurserna 5–6 bedöms 
biologi och geografi som en helhet liksom också fysik och kemi. I årskurserna 7–9 bedöms biologi, geografi, fysik, 
kemi och hälsokunskap separat.  

 
 

 
BEDÖMNINGEN AV ARBETET 
 
Bedömningen av arbetet utgör en del av bedömningen av elevens förmåga att lära sig. Den skall bygga på de 
mål som uppställts för arbetet i olika läroämnen. Bedömningen av arbetet gäller elevens förmåga att planera, 
reglera, genomföra och bedöma sitt arbete. Vid bedömningen beaktas också hur ansvarsfullt eleven arbetar 
och hur han fungerar i samarbete med andra. Bedömningen av arbetet ingår i bedömningen av läroämnet. 
Arbetet kan också bedömas separat. 

 

KYRKSLÄTT 

Elevens arbete bedöms verbalt i årsklasserna 1-4. Bedömning av arbetet  ingår i bedömningen av de 

olika läroämnena för årsklasserna 5-9.  
 



 
BEDÖMNINGEN AV UPPFÖRANDET  
 
Bedömningen av uppförandet gäller elevens sätt att ta hänsyn till andra människor och till omgivningen samt att 
följa regler. Uppförandet skall bedömas av alla lärare som undervisar eleven. Målen för elevens uppförande bör 
ingå i läroplanen. Då målen för uppförandet fastslås skall de mål som skolan uppställt för fostran beaktas. 

 

KYRKSLÄTT 

Bedömningen av uppförandet bör ske i positiv anda. Elevens uppförande bedöms verbalt i 

årsklasserna 1-4 och enligt sifferskalan 4-10 för årsklasserna 5-9. Elevens uppförande bedöms av 

lärarna tillsammans. Vid vitsord under sju (7) ges alltid en verbal bedömning som bilaga till betyget. 

Kriterier för bedömningen av elevens uppförande: 

 

Vitsordet tio (10) 

Eleven 

 bidrar aktivt till snygghet 

och trevnad i skolan 

 har ett gott språkbruk 

 är pålitlig och har ett gott 

socialt omdöme 

 bidrar till upprätthållande 

av arbetsron 

 arbetar ansvarsfullt och 

långsiktigt 

 är finkänslig mot övriga 

personer i skolan 

 uttrycker sin åsikt om vad 

som är rätt och fel 

Vitsordet nio (9) 

Eleven 

 tar ansvar för snygghet och 

trevnad i skolan 

 uppför sig enligt skolans 

och klassens regler 

 är samarbetsvillig och 

bidrar till arbetsro 

 är ambitiös i sitt skolarbete 

 visar artighet och vänlighet 

 är hänsynsfull och hjälpsam 

Vitsordet åtta  (8) 

Eleven 

 tar ansvar för skolmiljön 

om han uppmanas 

 uppför sig i enlighet med 

skolans och klassens regler 

 förstår och följer skolans 

rutiner 

 tar ansvar för sina 

hemuppgifter 

 uppför sig sakligt och 

vänligt 

 visar tolerans 

 värdesätter eget och andras 

arbete 

 

 

Vitsordet sju (7) 

Eleven 

 förstår inte sitt eget ansvar 

för skolmiljön 

 har svårt att följa skolans 

och klassens regler trots att 

han känner till dem 

 glömmer att utföra sina 

uppgifter 

 tar inte med sig sina saker 

 har inte förstått sin roll i 

gruppen  

 saknar självständigt ansvar 

 följer gruppen 

 är opålitlig 

Vitsordet sex (6) 

Eleven 

 upplever att skolmiljön inte 

är hans sak och tar därför 

inte ansvar för den 

 följer gemensamma regler 

bara då det passar honom 

 tar inte ansvar för arbetsron 

 stör arbetsron 

 uppför sig oartigt och är 

intolerant 

Vitsordet fem (5) 

Eleven 

 förstör skolmiljön 

 kan inte uppföra sig i 

enlighet med skolans och 

klassens regler 

 är ofta frånvarande utan 

orsak 

 missköter sina uppgifter 

 har en negativ attityd 

 har bestraffats flera gånger 

 

 

Skolornas läroplaner 
 

Bobäcks skola 

Lärarkåren bedömer elevens uppförande kollegialt. Vitsordet i uppförande utgör ett medeltal 

av ovanstående kriterier. 
 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 



Eleven bedöms med ett mellanbetyg och ett läsårsbetyg varje läsår. Lärarkåren bedömer 

kollegialt elevens vitsord i uppförande. 

 

Karuby skola 

Lärarkåren bedömer elevens uppförande kollegialt. Vitsordet i uppförande utgör ett medeltal 

av ovanstående kriterier. 
 

ELEVENS SJÄLVVÄRDERING 
 
En av den grundläggande utbildningens uppgifter är att utveckla elevens förutsättningar för självvärdering. Syftet 
med utvecklandet av självvärderingsförmågan är att ge stöd för ökad självkännedom och utveckling av 
studieförmågan. Målet är att elevens självkänsla och positiva bild av sig själv som elev samt känslan av 
delaktighet förstärks. I och med att självärderingsförmågan utvecklas lär sig eleven också att bli medveten om 
sina framsteg och om de mål som ställts upp för lärandet samt att själv ställa upp mål för sina studier och 
styra sin inlärningsprocess. 
  
För att självvärderingsförmågan skall utvecklas bör eleven handledas i att granska sin inlärningsprocess och i 
att bedöma sina inlärnings- och arbetsfärdigheter. Detta förutsätter att eleven får regelbunden respons på sitt 
arbete. Eleven skall ledas och uppmuntras till att bedöma sitt kunnande och sitt lärande på ett mångsidigt sätt. 

 

KYRKSLÄTT 

I skolans läroplan bestäms på vilket sätt eleven under läsåret har möjlighet att själv utvärdera sina 

framsteg i studierna samt på vilket sätt eleven erhåller respons över sin inlärningsprocess. 

 

 

Skolornas läroplaner 

 

Bobäcks skola 

Elevens självärdering kan ske i form av någon av nedanstående eller dessa kombinerade: 

-samtal med lärare 

-ämnesvis självvärdering under läsåret 

-utvärderingsdiskussion 

-dagbok 

-läsårsutvärdering som utarbetats för de olika årskurserna 

 

Oitbacka skola, Sjökulla skola 

Eleven utvärderar skriftligt själv sitt skolarbete inför varje terminsslut.  

 

Winellska skolan 

Läraren ansvarar för att eleven får möjlighet att kontinuerligt utvärdera sina kunskaper och 

sina framsteg. Dessutom uppmuntras eleven att granska sig själv i inlärningsprocessen.  

 

I årskurserna 7-9 ordnas en skriftlig självvärdering varje läsår.    

 

Karuby skola 

Elevens självärdering kan ske i form av någon av nedanstående eller dessa kombinerade: 

-samtal med lärare 

-ämnesvis självvärdering under läsåret 

-utvärderingsdiskussion 



-dagbok 

-läsårsutvärdering som utarbetats för de olika årskurserna 
 
BEDÖMNINGEN AV ELEVER SOM ÄR I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Vid bedömningen av en elev som inte tagits in eller överförts till specialundervisning skall lindriga 
inlärningssvårigheter beaktas. Vid bedömningen bör användas sådana metoder genom vilka eleven på bästa 
möjliga sätt kan påvisa sitt kunnande. 
  
Grunderna för bedömningen av en elev som tagits in eller överförts till specialundervisning fastställs i den 
individuella planen för hur undervisningen skall ordnas (IP) som uppgörs för honom. 
  
Om det i den individuella planen för hur undervisningen skall ordnas har bestämts att eleven skall genomgå 
den grundläggande utbildningen enligt den allmänna läroplanen skall elevens prestationer bedömas i relation 
till målen för den allmänna lärokursen och till profilerna för goda kunskaper.  
  
Om det i den individuella planen för hur undervisningen skall ordnas har bestämts att eleven i ett eller flera 
läroämnen studerar enligt en individuell lärokurs, bedöms elevens prestationer enligt de mål som fastställts för 
honom i den individuella planen för hur undervisningen skall ordnas. I sådana fall bedöms elevens kunnande 
inte enligt de profiler för goda kunskaper som fastställts i grunderna för läroplanen. I läroämnen som studeras 
enligt en individuell lärokurs kan verbal bedömning användas i alla årskurser. 
  
Bedömningen av en elev som omfattas av förlängd läroplikt grundar sig på den allmänna läroplanen för den 
grundläggande utbildningen eller på individuella lärokurser, enligt vad som bestämts i den individuella planen 
för hur undervisningen skall ordnas som uppgjorts för eleven.  
  
Bedömningen av en elev vars undervisning har ordnats enligt verksamhetsområden skall utgå från elevens 
personliga mål enligt den individuella planen för hur undervisningen skall ordnas. Bedömningen av eleven 
skall inriktas på framstegen enligt verksamhetsområden. Verksamhetsområden som skall bedömas är elevens 
motorik, språk och kommunikation, sociala färdigheter, dagliga rutiner och kognitiva färdigheter. Bedömningen 
skall grunda sig på elevens tillväxt- och lärandeprocess samt på processens utgångspunkter och mål. Vid 
bedömningen av lärandet skall hinder förorsakade av elevens handikapp eller sjukdom beaktas.  
 

KYRKSLÄTT 

För elev som studerar enligt en individuell läroplan (IP) görs separata bedömningskriterier utgående 

från de mål som fastställs i den individuella planen. 
 

 
BEDÖMNINGEN AV ELEVER MED INVANDRARBAKGRUND 

Vid bedömningen av olika läroämnen för elever med invandrarbakgrund skall elevens bakgrund och den 
kunskap i svenska eller finska som så småningom utvecklas beaktas. I bedömningen av eleven skall 
mångsidiga, flexibla bedömningsmetoder som anpassats till elevens situation användas så att han kan visa 
sitt kunnande utan att avseende fästs vid eventuella brister i kunskaperna i svenska eller finska. Bedömningen 
av en elev med invandrarbakgrund kan vara verbal under hela den grundläggande utbildningen med 
undantag av slutbedömningen.  
 
 

8.2  Slutbedömningen 

 
BEDÖMNINGENS UPPGIFT 
 
Syftet med slutbedömningen är att fastställa hur väl eleven har nått målen i de olika läroämnena i den  
grundläggande utbildningens lärokurs då studierna avslutas. 
 
 
PRINCIPERNA FÖR BEDÖMNINGEN  
 
Slutbedömningen skall vara nationellt jämförbar och behandla eleverna på lika villkor. Slutvitsordet i varje 
gemensamt läroämne skall grunda sig på elevens kunnande i slutskedet av den grundläggande utbildningen i 



årskurserna 8−9. För slutbedömningen har utarbetats kriterier för slutbedömningen i den grundläggande 
utbildningen för alla gemensamma läroämnen. Elevens kunnande bedöms utgående från kriterierna för 
slutbedömningen i den grundläggande utbildningen, på basis av allt han på olika sätt visar. 
  
Om studierna i ett gemensamt ämne avslutas före den grundläggande utbildningens slutskede bedöms elevens 
kunnande enligt de kriterier som fastställts för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen för läroämnet i 
fråga. 
  
I kriterierna för slutbedömningen definieras nivån för de kunskaper och färdigheter som förutsätts för vitsordet åtta 
(8). Kriterierna för slutbedömningen har uppgjorts så att eleven får vitsordet åtta (8) om han i medeltal uppvisar 
det kunnande som kriterierna i ämnet anger. En del ouppnådda kriterier kan kompenseras genom överträffad nivå 
för andra. 
  
Eleven har hjälpligt (5) uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs i den grundläggande utbildningen om han 
åtminstone i någon mån kan uppvisa det kunnande som kriterierna förutsätter.  
  
I slutbedömningen ingår bedömningen av arbetet i vitsordet för läroämnet.  
  
Om det i den individuella planen för hur undervisningen skall ordnas har bestämts att eleven i ett eller flera 
läroämnen studerar enligt en individuell lärokurs, bedöms elevens prestationer enligt de personliga mål som 
fastställts för honom i den individuella planen för hur undervisningen skall ordnas. I sådana fall bedöms elevens 
kunnande inte enligt de kriterier för goda kunskaper som fastställts i grunderna för läroplanen. 
  
Slutbedömningen av en elev vars undervisning har ordnats enligt verksamhetsområde skall utgå från elevens 
personliga mål enligt den individuella planen för hur undervisningen skall ordnas.  

 

KYRKSLÄTT 

Vitsordskriterier för samtliga läroämnen 

 

Vitsorden utmärkta (10) och berömliga (9) kunskaper och färdigheter ges åt elever som 

 

- har ingående kunskaper i det behandlade ämnesområdet 

- har lätt för att se samband och helheter samt förstå orsak och verkan 

- löser problem och uttrycker sig självständigt, kreativt och personligt 

- kan arbeta efter modeller och anpassa dem efter det arbete som skall utföras 

- kan värdera, diskutera och ta ställning till det behandlade ämnesområdet och visar 

helhetsmässiga kunskaper 

- kan strukturera, planera och redovisa arbeten självständigt 

 

Vitsorden goda (8) och nöjaktiga (7) kunskaper och färdigheter ges åt elever som 

 

- har goda kunskaper i det behandlade ämnesområdet 

- förstår orsak och verkan samt samband mellan olika faktorer 

- kan arbeta efter modeller och kan med viss hjälp anpassa dem efter situationen 

- klarar av att redovisa sina kunskaper men behöver ett visst stöd och viss hjälp med 

struktureringen 

 

Vitsorden försvarliga (6) och hjälpliga (5) kunskaper och färdigheter ges åt elever som 

 

- har vissa kunskaper som dock är splittrade 

- mekaniskt kan upprepa givet material 

- har en diffus bild av det behandlade ämnesområdet 

- har svårt att hitta samband och behöver hjälp med att se orsak och verkan 

- inte kan dra några egna slutledningar 

- har svårt att redovisa sina kunskaper självständigt 

- behöver stöd och uppmuntran för att prestera ett resultat 

 



Vitsordet underkända (4) kunskaper och färdigheter ges åt elever som 

 

- inte har någon egentlig uppfattning om det behandlade ämnesområdet 

- har enstaka kunskapsfragment utan samband 

- inte kan redovisa för det behandlade stoffet 

-       behöver ytterligare träning för att få ut något av den fortsatta undervisningen 

-                      saknas vilja att försöka 

 
 

LÄROÄMNEN SOM BEDÖMS 
 
Gemensamma läroämnen som vid slutet av den grundläggande utbildningen bedöms med siffror är modersmål 
och litteratur, det andra inhemska språket, det första främmande språket, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, 
hälsokunskap, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, musik, bildkonst, slöjd, gymnastik och 
huslig ekonomi. 
  
I läroämnet modersmål och litteratur bedöms de i punkt 7.2 nämnda lärokurserna av vilka eleven studerar en eller 
två. Om eleven har bytt ut lärokursen modersmål och litteratur, det andra inhemska språket eller främmande 
språk bedöms vid slutbedömningen den lärokurs som han eller hon senast studerat. Förfaringssättet är 
detsamma om eleven har bytt från ett livsåskådningsämne till ett annat. 
  
De valfria ämnen som utgör en enhetlig lärokurs som omfattar minst två årsveckotimmar bedöms med siffror.  
  
Valfria ämnen vars lärokurs understiger två årsveckotimmar samt helheter som består av sådana lärokurser 
bedöms verbalt. Om ett tillvalsämne som bedömts verbalt betraktas som fördjupade studier i ett gemensamt 
ämne kan prestationen höja vitsordet i det gemensamma ämnet i fråga. 
 

 
8.3 Betyg 

 
Elevens betyg är offentliga handlingar. Om betyget innehåller uppgifter som hänför sig till den verbala 
bedömningen av elevens personliga egenskaper skall dessa behandlas konfidentiellt och kan endast överlåtas till 
eleven och hans vårdnadshavare. 
 
BETYG SOM ANVÄNDS INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 

Inom den grundläggande utbildningen används följande betyg 
1. Läsårsbetyg 
2. Mellanbetyg 
3. Skiljebetyg 

  
Ett läsårsbetyg skall ges till eleven i slutet av läsåret. Under läsårets gång kan dessutom mellanbetyg ges. 
Om undervisningen är periodiserad kan det betyg som ges vid en periods slut fungera som mellanbetyg. De 
periodbetyg som getts under läsåret kan tillsammans utgöra ett läsårsbetyg. 
  
Skiljebetyg ges till en elev som byter skola, som avgår från den grundläggande utbildningen eller som inte under 
sin läropliktstid har fullgjort läroplikten. Skiljebetyget skall åtföljas av en bilaga med uppgifter om den timfördelning 
som iakttagits i skolan samt en utredning över eventuella profileringar i undervisningen. På skiljebetyget skall inte 
antecknas något omdöme om elevens uppförande. Om eleven flyttar till en annan skola som upprätthålls av 
samma utbildningsanordnare behöver inget separat skiljebetyg ges. 
  
På betygen skall antecknas betygets, utbildningsanordnarens, skolans och elevens namn, elevens 
personbeteckning, datum när betyget är utfärdat, en bedömning av elevens uppförande samt elevens 
studieprogram och en bedömning av hur eleven har uppnått målen. Betyget förses med underskrift. Om arbetet 
bedöms separat antecknas denna bedömning i betyget. I läsårsbetyget antecknas också uppgifter om uppflyttning 
från årskursen samt om kvarstanning på årskursen om så är fallet. Vid sifferbedömning skall betyget innehålla en 
bedömningsskala i enlighet med 10 § i förordningen om grundläggande utbildning. På betygen skall dessutom 
finnas en anteckning om att de är utformade i enlighet med de läroplansgrunder som Utbildningsstyrelsen 
fastställt 16.1.2004. Utbildningsanordnaren beslutar om betygens utformning. 
  



Om en elev får undervisning i sin egen religion antecknas bedömningen i betyget om undervisningen i fråga 
har meddelats av anordnaren av den grundläggande utbildningen. Vitsord som eventuellt erhållits från 
undervisning som meddelats av något religiöst samfund antecknas inte i betyget. 
  
Om undervisningen på minst hälften av elevens lektioner har getts på något annat språk än skolans 
undervisningsspråk skall på betyget nämnas vilket språk som använts i undervisningen och vilka läroämnen som 
undervisats på detta språk. 
  
Om det i den individuella planen för hur undervisningen skall ordnas har bestämts att eleven skall studera 
enligt individuella lärokurser förses siffervitsordet och den verbala bedömningen med en asterisk (*). I punkten 
tilläggsuppgifter på betyget görs en notering om att eleven har studerat de läroämnen som är försedda med 
asterisk (*) enligt en individuell lärokurs som preciserats i den individuella planen för hur undervisningen skall 
ordnas.  

KYRKSLÄTT 

Elevbedömningen sker enligt samma form i samtliga skolor. Om tidpunkten för mellanbedömningen 

bestäms i den skolvisa läroplanen. Skolorna använder gemensamma betygsblanketter (bilaga xx) såväl 

för mellanbedömningen som läsårsbedömningen.  

 

Årskurs Tidpunkt Bedömningssätt/ betygsform 

1 Mellanbetyg enligt skolans läroplan 

under läsårets gång 

 

Läsårsbetyg vid läsårets slut 

Verbalt skriftligt utlåtande i alla ämnen. 

 

 

Verbalt skriftligt utlåtande i alla ämnen 

2 Mellanbetyg enligt skolans läroplan 

under läsårets gång 

 

Läsårsbetyg vid läsårets slut 

Verbalt skriftligt utlåtande i alla ämnen. 

 

 

Verbalt skriftligt utlåtande i alla ämnen 

3 Mellanbetyg enligt skolans läroplan 

under läsårets gång 

 

Läsårsbetyg vid läsårets slut 

Verbalt skriftligt utlåtande i alla ämnen. 

 

 

Verbalt skriftligt utlåtande i alla ämnen 

4 

 

 

 

Mellanbetyg enligt skolans läroplan 

under läsårets gång 

 

Läsårsbetyg vid läsårets slut 

 

Verbalt skriftligt utlåtande i alla ämnen  

 

 

Verbalt skriftligt utlåtande i alla ämnen 

5 Mellanbetyg enligt skolans läroplan 

under läsårets gång 

 

Läsårsbetyg vid läsårets slut 

Vitsord i samtliga ämnen. 

 

 

Vitsord i samtliga ämnen. 

6 Mellanbetyg enligt skolans läroplan 

under läsårets gång 

 

Läsårsbetyg vid läsårets slut 

Vitsord i samtliga ämnen. 

 

 

Vitsord i samtliga ämnen. 

7 Periodbetyg enligt skolans läroplan i 

slutet av varje period 

 

 

Vitsord i samtliga ämnen 

 

 

Vitsord i samtliga ämnen 

8 Periodbetyg enligt skolans läroplan i 

slutet av varje period 

 

 

Vitsord i samtliga ämnen 

 

 

Vitsord i samtliga ämnen 

9 Periodbetyg enligt skolans läroplan i 

slutet av varje period 

 

Avgångsbetyg vid läsårets slut 

Vitsord i samtliga ämnen 

 

 

Vitsord i samtliga ämnen 
 



 

Skolornas läroplaner 
 

Bobäcks skola 

Mellanbetyg ges enligt följande:  

Årskurs 1       i samband med utvecklingssamtal i november 

Årskurs 2-6  inför självständighetsdagen 

 
 
AVGÅNGSBETYG FRÅN DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 
  
Avgångsbetyg ges då den grundläggande utbildningen avslutas till en elev vars prestationer i alla ämnen som 
bedöms med siffervitsord är minst hjälpliga.  
   
På avgångsbetyget antecknas samma uppgifter som på de betyg som används under den grundläggande 
utbildningen med följande undantag: På avgångsbetyget antecknas elevens fullständiga namn och 
personbeteckning, rektorns underskrift, bedömning med ord (hjälpligt – utmärkt) och med siffror (5–10) i de 
gemensamma läroämnena samt i de tillvalsämnen som skall bedömas med siffror. För läroämnen som 
omfattar flera lärokurser (modersmål och litteratur, det andra inhemska språket och främmande språk, 
religion) antecknas den lärokurs som avlagts. För färdighets- och konstämnen antecknas på betyget 
omfattningen i årsveckotimmar av de läroämnen som eleven studerat. För färdighets- och konstämnenas del 
antecknas omfattningen från och med femte årskursen. På avgångsbetyget antecknas att elevhandledning och 
praktisk arbetslivsorientering har ingått i elevens studieprogram. Bedömning av elevens arbete och uppförande 
antecknas inte på avgångsbetyget. 
  
Alla sådana valfria ämnen som hänför sig till ett gemensamt läroämne antecknas på avgångsbetyget direkt 
under läroämnet i fråga. För valfria ämnen som skall sifferbedömas antecknas namn, årsveckotimmar och 
vitsord. För ett valfritt ämne som skall bedömas verbalt antecknas ”valfria studier” i punkten för det valfria 
ämnets namn, därefter det sammanlagda antalet årsveckotimmar för alla de ämnen som skall bedömas 
verbalt och som hänför sig till det gemensamma läroämnet i fråga samt anteckningen ”godkänd”. 
  
Främmande språk som studeras som valfria ämnen och övriga valfria ämnen antecknas under rubriken 
”övriga valfria ämnen” om de inte hänför sig till något gemensamt ämne. Läroämnets namn, årsveckotimmar 
och eventuell lärokurs uppges samt en bedömning antingen med siffror eller med anteckningen ”godkänd”.  
  
Om eleven byter ut ett valfritt ämne mot ett annat antecknas på avgångsbetyget namnet på båda de valfria 
ämnena och antalet genomgångna årsveckotimmar. Det valfria ämne som är ofullbordat bedöms med 
anteckningen ”deltagit”. Det nya valfria ämnet bedöms antingen med siffervitsord eller med anteckningen 
”godkänd” beroende på antalet årsveckotimmar. 
  
Om elevens vårdnadshavare anhåller skriftligt om att siffervitsord i språk som studeras som valfritt språk (B2-
språk) inte skall antecknas på avgångsbetyget, utelämnas vitsordet och på betyget antecknas ”godkänd”. Det 
andra inhemska språket undervisas dock som ett gemensamt läroämne och det bedöms med siffror. 
  
Till avgångsbetyget kan höra bilagor, till exempel en bedömning av elevens uppförande och arbete samt en 
verbal bedömning av valfria ämnen som har omfattat mindre än två årsveckotimmar. Elevens 
identifikationsuppgifter bör framgå av varje bilaga. Avgångsbetygets bilagor skall inte omnämnas på 
avgångsbetyget. 
  
Om en elev får undervisning i sin egen religion antecknas bedömningen i avgångsbetyget om undervisningen i 
fråga har meddelats av anordnaren av den grundläggande utbildningen. Vitsord som eventuellt erhållits från 
undervisning som meddelats av något religiöst samfund antecknas inte i avgångs betyget. 
    
På avgångsbetyget görs en anteckning om vilket språk som har använts i undervisningen i ett läroämne om 
sammanlagt minst hälften av lektionerna i något läroämne i den grundläggande utbildningens slutskede har hållits 
på något annat språk än skolans undervisningsspråk. 
    
Om eleven studerar enligt individuella lärokurser kan också slutbedömningen vara verbal. Dessa läroämnen 
kan också bedömas med siffror på avgångsbetyget. Såväl siffervitsordet som den verbala bedömningen 



förses då med en asterisk (*). I punkten tilläggsuppgifter på betyget görs en anteckning om att eleven har 
studerat de läroämnen som är försedda med asterisk (*) enligt en individuell lärokurs som preciserats i den 
individuella planen för hur undervisningen skall ordnas. Slutbedömningen av en elev vars undervisning har 
ordnats enligt verksamhetsområden är verbal. 
   
En elev i nionde klassen skall vid behov tilldelas ett mellanbetyg för ansökan till fortsatta studier. På betyget 
antecknas en bedömning av elevens kunnande på samma grunder som på avgångsbetyget. 
 
ÖVRIGA BETYG 
Övriga betyg som används i den grundläggande utbildningen är 
1. Betyg över fullgjord 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 genom en särskild examen har fullgjort lärokursen i något läroämne inom den grundläggande 
utbildningen ges ett betyg över fullgjord ämneslärokurs i den grundläggande utbildningen. Av betyget skall 
framgå vilket läroämne som fullgjorts och vilken lärokurs. Prestationerna i flera läroämnen kan antecknas på 
samma betyg. Om en elev har fullgjort en del av 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 utbildningen har fullgjorts genom särskilda examina ges ett betyg över fullgjord lärokurs i 
alla ämnen i den grundläggande utbildning. 
  
På betygen antecknas samma allmänna uppgifter som på avgångsbetyget. För avlagda läroämnen antecknas 
läroämnets namn, eventuell lärokurs och vitsord. Omfattningen av de gemensamma läroämnena i 
årsveckotimmar antecknas inte. Den läropliktige skall med godkänt vitsord fullgöra alla gemensamma 
läroämnen för att få ett betyg över fullgjord lärokurs i alla läroämnen i den grundläggande utbildningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 1: Timfördelningen 

 

Läroämne Åk 

1 

Åk 

2 

Åk 

3 

Åk 

4 

Åk 

5 

Åk 

6 

Åk 

7 

Åk 

8 

Åk 

9 

Totalt 

Modersmålet och litteratur 7 7 6 5 6 6 3 3 3 46 

14 14 14 42 

A1-språk: finska 

 

  2 2 2 2 2 3 3 16 

--------------                          8 8 16 

A2-språk: engelska    2 2 2 2 3 3 14 

--------------                      (6) (6) (12) 

Matematik 3 3 4 4 4 4 3 4 3 32 

6 12 14 32 

Miljö- och naturkunskap 1 2 3 3      9 

9      9 

Biologi och geografi     3 2 2 2 3 12 

    3 7 10 

Fysik och kemi     1 1 2 3 2 9 

    2 7 9 

Hälsokunskap       0,5 1,5 1 3 

 3 3 

Religion / Livsåskådning 1 1 2 1 1 2 1 1 1 11 

6 5 11 

Historia och samhällskunskap     2 2 3 2 2 11 

3 7 10 

Musik 2 2 2 1 1 1 2   11 

4- 3- 7- 

Bildkonst 2 1 1 2 2 1 2   11 

4- 4- 8- 

Slöjd 2 2 2 2 2 2 3   15 

4- 7- 11- 

Gymnastik 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 

8- 10- 18- 

Huslig ekonomi       3   3 

------------------------------------------------                     

3 

3 

Elevhandledning       0,5 0,5 1 2 

-------------------------------------------------                    

2 

2 

Valfria ämnen           6 6 12 

(13) (13) 

Elevens totala timantal/ årskurs 20 20 24 24 28 28 31 31 30 236 

          
Den mörka raden motsvarar Kyrkslätts kommuns timfördelning 

Ljusa raden motsvarar den riksomfattande timfördelningen 

 miljö- och naturkunskap, biologi och geografi, fysik och kemi minimiantal timmar enligt 

riksomfattande timfördelningen 31 

 sammanlagda antalet timmar i konst- och färdighetsämnen åk 1-9   

56 årsveckotimmar 

--------- = undervisning i ämnet ges inte i årskursen om inte annat bestämts i läroplanen 

( ) = undervisas som valfritt ämne 
1) de år som man i sammansatta klasser läser växelkurs 2 utökas antalet timmar i modersmål och litteratur med en 

årsveckotimme 

 



Bilaga 2: Lagen om grundläggande utbildning § 36 

 

Disciplinära åtgärder 

Kvarsittning (högst för två timmar) 

 läraren beslutar 

 enstaka förseelse eller försummelse 

 eleven bör höras 

 övrig utredning bör göras 

 vårdnadshavarna bör underrättas 

 bör registreras 

Disciplinära straff 

Skriftlig varning 

 rektor beslutar 

 individuell handling eller försummelse 

 eleven bör höras 

 övrig utredning bör göras 

 vårdnadshavarna bör ges möjlighet att höras 

 eleven och vårdnadshavaren bör delges beslut 

 eleven har rätt till behövlig elevvård 

Avstängning för viss tid (högst tre månader) 

 fattas av ett organ med flera medlemmar  

     (svenska utbildningsnämnden) 

 individuell handling eller försummelse 

 eleven bör höras 

 övrig utredning bör göras 

 vårdnadshavarna bör ges möjlighet att höras 

Uppmaning att avlägsna sig för tiden som 

återstår av lektionen/eller från en 

skoltillställning 

 läraren beslutar/ läraren eller rektor beslutar 

 bör registreras 

 eleven har rätt till behövlig elevvård 

 eleven får ej lämnas utan tillsyn 

 

 eleven och vårdnadshavaren bör delges beslut  

 undervisning bör arrangeras 

 en individuell plan för eleven 

 eleven har rätt till behövlig elevvård 

 kan verkställas innan det vunnit laga kraft 

ifall att den allmänna säkerheten i skolan blir 

lidande 

 

Förvägra elev undervisning för högst den 

återstående arbetsdagen 

 rektor beslutar 

 vårdnadshavarna bör underrättas 

 vid behov underrätta socialvården 

 bör registreras 

 eleven har rätt till behövlig elevvård 

 eleven får ej lämnas utan tillsyn 

 rektor och lärare har rätt att avlägsna elev från 

klassrum, övriga undervisningsutrymmen, 

skolans tillställningar och skolans område 

 rektor och lärare har rätt att använda sådana 

maktmedel som är nödvändiga för att få 

eleven avlägsnad och som med hänsyn till 

elevens ålder  och situationens hotfullhet och 

en helhetsbedömning av situationen  kan 

anses försvarbara 

 det är förbjudet att använda 

maktmedelsredskap 

 

Ålägga elev att utföra uppgifter efter 

skoldagens slut (högst en timme åt gången) 

 läraren beslutar 

 vårdnadshavarna bör underrättas 

 bör registreras 

 

 



 

Bilaga 3: Minimkrav för godkänt vitsord 

 
 
MODERSMÅL  
 
 

 
Kommunikativ 

färdighet 

 
Läsfärdighet 

 
Skrivfärdighet 

 
Språkkännedom 

1 
 
Förmåga att delge hela 

klassen personliga 

upplevelser. Förmåga att 

lyssna till kollektv 

information och 

högläsning i helklass 

 
Förmåga att 

identifiera alla 

bokstäver och 

bokstavsljud. 

Förmåga till teknisk 

avkodning och 

förståelse av enkel 

text. 

 
Förmåga att texta 

bokstäverna och skilja 

mellan versaler och 

gemena. Förmåga att 

skriva korta sagor och 

meddelanden. 

 
Uppfatta skriften som 

en naturlig del av 

språket. Förmåga att 

särskilja de enskilda 

orden i en fras. 

 
2 

 
Förmåga att redogöra för 

kunskaper och tankar 

framför klassen. 

Förmåga att lyssna till 

andra. 

 
Flytande läsning av 

enkel text och 

förmåga att förstå 

skriftlig information. 

 
Grunderna till 

skrivstilen. Förmåga 

att skriva och beskriva 

med fullständiga 

meningar. Förmåga till 

ljudenlig stavning. 

 
Behärska enkel 

meningsbyggnad. 

Förmåga att se 

skillnaden mellan 

talspråk och skriftspråk. 

 
3 

 
Beredskap att redogör 

för fakta framför klassen. 

 
Automatiserad 

läsning av löpande 

text med frekventa 

ord. Beredskap att 

läsa böcker. 

 
Automatiserad 

skrivstil. Förmåga att 

skriva en logisk 

redogörelse eller 

berättelse. Förmåga att 

stava de vanligaste  

högfrekventa orden. 

 
Förmåga att använda 

stora skiljetecken. 

 
4 

 
Behärska samtalteknik 

vid ordnad diskussion. 

 
Självständig läsning 

och förmåga att 

sammanfatta  

läsinnehållet. 

 
Förmåga att skriftligt 

redogöra för 

insamlade fakta och 

strukturera innehållet. 

 
Känna igen substantiv, 

adjektiv och verb. 

 
5 

 

 
Förmåga att informera 

och formulera 

meddelanden. 

 
Klara av att bedöma 

text kritiskt och själv 

välja litteratur. 

 
Förmåga att uttrycka 

tankar och känslor på 

ett nyanserat sätt. 

Konsekvent bruk av 

tempus. 

 
Förstå ordklassernas 

funktion som 

byggstenar i språket. 

Göra skillnad mellan 

talspråk och 

skriftspråk.Känna igen 

ordklasserna och deras 

böjningsformer 
 
6 

 
Förmåga att 

argumentera.. 

 
Förmåga att läsa 

med inlevelse. Klara 

skumläsning och 

översiktsläsning. 

 
Förmåga att skriva för 

olika syften. Behärska 

teknik för direkt 

anföring. 

 
Elementär känsla för 

ordföljd och språkligt 

stilvärde.. 

 
 
 
 

 
Frivilligt språk,  ENGELSKA  



 
 

 
Kommunikativ färdighet 

 
Läsfärdighet 

 
Skrivfärdighet 

 
Språkkännedom 

4 
 
Kan uttala enkla ord. 

Förstår enkla meningar. 

 
Förstår enkla ord i 

skrift. 

 
Kan skriva enkla 

ord. 

 
 

5 
 
Förstår enkla frågor och 

kan svara muntligt på 

dem. 

 
Förstår enkel 

skriven text 

(vid behov med 

hjälp av stöd.) 

 
Kan skriva korta 

budskap 

(vid behov med 

hjälp av stöd). 

 
 

6 
 
Klarar sig muntligt i 

vardagliga situationer. 

Har ett förråd av centrala 

ord och uttryck som 

behövs vid 

kommunikation med 

jämnåriga. 

 
Förstår enkel 

skriven text 

(vid behov med 

hjälp av stöd). 

 
Kan skriva korta 

budskap 

(vid behov med 

hjälp av stöd.) 

 
 

 



 
 
MATEMATIK   
 
 

 
Talbegrepp/ 

annat 

 
Addition/ 

subtraktio

n 

 
Multiplikatio

n/ 

division 

 
Tid 

 
Geometri 

 
Enheter 

 
Bråk/tal   

i decimal-

form 

1 
 
sifferskrivni

ng 

0-100 

samband tal-

antal-siffra 

 
talområdet 

0- 20 

 
 

 
 

 
Känna igen 

kvadrat, 

rektangel, 

triangel, cirkel. 

 
 

 
 

2 
 
sifferskrivni

ng 

0-1000 

talens 

storleksordni

ng 0-1000 

 
talområdet 

0- 100 

 
känna till  

tabellerna 

 
halva och 

jämna 

klockslag

, kvart 

över, 

kvart före 

analog tid 

 
 

 
mätning 

med linjal 

 (m och 

cm) 

 
 

3 
 
Sifferskrivin

g  

0- 10000 

matematiska 

tecknens 

betydelse 

 
talområdet 

0-10000 

minnessiffr

a 

 
tabellerna 1-5 

 
kalendern

; 

veckodag

ar 

månadern

a 

timmar- 

minuter 

 
 

 
 

 
 

4 
 
matematiska 

termer; 

summa, 

differens, 

produkt och 

kvot 

 
talområdet 

0-1000000 

talens 

storleksord

ning 

uppställnin

g; 

minnessiffr

a och 

växling 

 
tabellerna 1-

10 

multiplikation 

med ental som 

en faktor 

 
digital tid 

kalendern

; antalet 

dagar per 

månad 

 
 

 
 

 
 

5 
 
 

 
talområdet  

0-

100000000

0 

 
multiplikation 

och division  

med 10, 100, 

1000 

 
enhetsbyt

en; 

timme-

minut-

sekund 

 
användning av 

hjälpmedel 

punkt,linje, 

sträcka 

 
Uppskatt-

ning-

mätning 

massaenh

eter, 

längd, 

volym 

 
 

 



 
 

 
FINSKA lång lärokurs  
 
 

 
Kommunikativ 

färdighet 

 
Läsfärdighet 

 
Skrivfärdighet 

 
Språkkännedom 

 
 3 

 
Svara muntligt på enkla 

frågor. 

 

 
Läsa korta meningar. 

 
Vara bekant med det 

finska språkets stavning. 

Känna till skillnaderna i 

stavningen av svenska 

och finska. 

 
Känna till  

skillnaderna mellan 

finska och svenska. 

 
 4 

 
Kunna presentera sig 

själv. 

Ställa och besvara 

frågor i vardagliga 

situationer. 

 
Läsa enkla texter och 

förstå korta meningar. 

 
Skriva enkla meningar. 

 

 
Kunna temaformerna 

på de mest frekventa 

orden. 

 
 5 

 
Förstå och använda sig 

av allmänna 

befallningar, 

uppmaningar och 

förbud. 

 
Kunna förstå och 

muntligt återge läst text. 

Kunna läsa högt så att 

andra förstår. 

 

 
Med stöd kunna skriva 

korta berättelser med 

sammanhängande 

innehåll. 

Tillämpa böjning 

enligt modell. Kunna 

använda klocktid, 

veckodagar, månader  

och enkla tidsuttryck 

i olika sammanhang. 
 
6 

 
Kunna ta reda på ords 

betydelse med hjälp av 

lexikon 

 

 
Kunna följa enkla 

skriftliga instruktioner. 

 

 
Översätta enkla texter 

från svenska till finska 

och vice versa. 

 
Kunna använda 

singularis och 

pluralis. 

Kunna skilja mellan 

yttre och inre 

lokalkasus. 

 
 



 
 
FINSKA modersmålsinriktad lärokurs  
 
 

 
Kommunikativ färdighet 

 
Läsfärdighet 

 
Skrivfärdighet 

 
Språkkännedom 

 
3 

 
Diskutera utgående från 

bilder. 

Ställa och besvara frågor i 

vardagliga situationer. 

Kunna presentera sig själv. 

 
Läsa och förstå korta 

meningar. 

 
Känna till skillnaderna 

i finskans  och 

svenskans stavning. 

 
Kunna använda 

svenska och finska 

parallellt. 

 
4 

 
Muntliga presentationer 

och redovisningar. 

 

 
Läsa och förstå enkla 

texter. 

 
Skriva enkla texter. 

Behärska 

rättstavningen av de 

mest frekventa orden. 

 
Kunna 

personböjningen av 

några frekventa  

verb i jakande och 

nekande presens. 

Kunna 

nomenböjning av 

några frekventa ord 

med stadieväxling. 
 
5 

 
Återge egna upplevelser 

muntligt. 

Förstå och använda sig av 

allmänna befallningar, 

uppmaningar och förbud. 

 
Kunna förstå och 

muntligt återge läst text. 

Kunna läsa högt så att 

andra förstår. 

Läsa åldersanpassad 

finskspråkig litteratur. 

 
Skriva korta berättelser 

med sammanhängande 

innehåll. 

 
Kunna skilja 

mellan yttre och 

inre lokalkasus. 

Tillämpa böjning 

enligt modell. 

Kunna använda 

tidsuttryck i olika 

sammanhang. 
 
6 

 
Kunna tillämpa enkla 

facktexter samt förstå 

betydelsen av dem. 

Kunna ta reda på ords 

betydelse med hjälp av 

ordbok. 

Framföra muntliga 

föredrag. 

 
Kunna följa skriftliga 

instruktioner. 

Känna till finskspråkig 

litteratur. 

 
Skriftligt kunna forma 

sina egna tankar och 

upplevelser. 

Översätta texter från 

svenska till finska och 

vice versa. 

 
Kunna använda 

singularis och 

pluralis. 

Vara medveten om 

skillnaderna i 

vardagsspråk och 

normspråk. 

 



 

Bilaga 4: Nivåskala för språkkunskaper 

 

Nivåskalan är en i Finland utarbetad tillämpning av de skalor som ingår i den allmäneuropeiska 

referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk som utvecklats av Europarådet. 

 

Färdighetsnivå A1 Begränsad kommunikation i de mest bekanta situationerna               

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

A1.1 De första 

grunderna i 

språket  

 

* Förstår ett 

mycket begränsat 

antal av de allra 

vanligaste orden 

och fraserna 

(hälsningar, 

namn, tal, 

uppmaningar) i 

vardagliga 

sammanhang. 

* Förstår trots 

ansträngning inte 

mer än det allra 

mest elementära 

språkstoffet. 

* Behöver väldigt 

mycket hjälp: 

upprepning, 

gester, 

översättning. 

 

* Kan med korta 

satser svara på 

enkla frågor som 

gäller en själv. 

Kommunikationen 

är beroende av 

samtalspartnern 

och talaren måste 

kanske tillgripa sitt 

modersmål eller 

gester. 

* Det kan finnas 

många långa 

pauser, 

upprepningar och 

avbrott i talet. 

* Uttalet kan 

orsaka stora 

förståelseproblem. 

* Behärskar ett 

mycket begränsat 

ordförråd och 

några inlärda 

standarduttryck. 

* Talaren är 

oförmögen att 

uttrycka sig fritt 

och ledigt, men de 

få klichéartade 

uttryck han eller 

hon behärskar kan 

vara ganska 

felfria. 

* Känner till 

skriftsystemet 

men förstår 

mycket lite av 

texten. 

* Känner igen ett 

litet antal bekanta 

ord och korta 

fraser och kan 

förknippa dem 

med bilder. 

* Förmågan att 

förstå  

främmande ord 

ens i mycket 

förutsebara 

sammanhang är 

ytterst begränsad. 

* Kan delge sina 

omedelbara behov 

i mycket korta 

ordalag.* Kan 

skriva språkets 

bokstäver och 

siffror med 

bokstäver, 

anteckna sina 

personuppgifter 

och skriva vissa 

bekanta ord och 

fraser. 

* Behärskar ett 

antal enskilda ord 

och uttryck. 

* Är inte 

förmögen att 

uttrycka sig fritt 

men kan skriva 

vissa ord och 

uttryck rätt. 

 

 

A1.2 Elementär 

språkfärdighet 

stadd i 

utveckling 

* Förstår ett 

begränsat antal 

ord, korta satser, 

frågor och 

uppmaningar som 

gäller personliga 

angelägenheter 

eller den aktuella 

situationen. 

* Måste anstränga 

* Kan i någon mån 

uppge vissa 

omedelbara behov 

och fråga och 

svara i dialoger 

som handlar om 

grundläggande 

personuppgifter. 

Behöver ofta hjälp 

av sin 

* Förstår namn, 

skyltar och andra 

mycket korta och 

enkla texter som 

anknyter till 

omedelbara 

behov. 

* Känner igen 

enskilda 

uppgifter i enkel 

* Kan delge sina 

omedelbara behov 

med korta satser. 

*Kan skriva ett 

antal satser och 

fraser om sig själv 

och sin närmaste 

krets (t.ex. svar på 

frågor eller 

minneslappar). 



sig till och med 

för att förstå enkla 

yttranden som 

inte tydligt 

anknyter till 

situationen. 

* Behöver mycket 

hjälp: 

långsammare tal, 

upprepning, 

gester och 

översättning. 

samtalspartner. 

* Pauser och andra 

avbrott 

förekommer i 

talet. 

* Uttalet kan ofta 

vålla 

förståelseproblem. 

* Har ett mycket 

begränsat 

ordförråd, kan 

vissa 

situationsbundna 

uttryck och en del 

av den elementära 

grammatiken. 

* Alla slags fel 

förekommer i hög 

grad, också i 

mycket enkelt fritt 

tal. 

text om det finns 

möjlighet att vid 

behov läsa texten 

på nytt. 

*Förmågan att 

förstå obekanta 

ord ens i mycket 

förutsebara 

sammanhang är 

begränsad.  

 

 

 

 

 

* Behärskar vissa 

grundläggande ord 

och uttryck och är 

förmögen att 

skriva mycket 

enkla huvudsatser. 

* Utantillärda 

fraser kan vara rätt 

skrivna men alla 

slags fel 

förekommer t.o.m. 

i  synnerligen 

elementär fri 

skrivning. 

 

 



 

Färdighetsnivå A1 Begränsad kommunikation i de mest bekanta situationerna                

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

A1.3 Fungerande 

elementär 

språkfärdighet 

* Förstår enkla 

yttranden 

(personliga frågor 

och alldagliga 

anvisningar, 

önskningar och 

förbud) i 

rutinmässigt 

samtal med stöd 

av 

sammanhanget. 

* Kan följa med 

enkla samtal som 

anknyter till 

konkreta 

situationer eller 

den egna 

erfarenheten. 

* Förståelsen 

förutsätter också 

då det gäller 

enkla ärenden 

talat 

standardspråk 

som är 

långsammare än 

normalt och riktat 

till lyssnaren.  

 

* Kan berätta kort 

om sig själv och sin 

närmaste krets. 

Reder sig i de allra 

enklaste dialogerna 

och 

servicesituationerna. 

Behöver ibland 

hjälp av 

samtalspartnern. 

* Kan uttrycka sig 

flytande om det 

mest bekanta, 

annars är pauser och 

avbrott mycket 

vanliga. 

* Uttalet kan ibland 

orsaka 

förståelseproblem. 

* Behärskar ett 

begränsat antal 

korta utantillärda 

uttryck, det mest 

centrala ordförrådet 

och grundläggande 

satsstrukturer. 

* Elementära 

grammatikaliska fel 

förekommer i hög 

grad också i mycket 

enkelt tal. 

* Kan läsa 

bekanta och en 

del obekanta ord. 

Förstår korta 

meddelanden 

som handlar om 

vardag och 

rutiner eller där 

det ges enkla 

instruktioner. 

* Kan hitta 

enskilda 

behövliga 

uppgifter i en 

kort text 

(postkort, 

väderrapporter). 

* Läser och 

förstår också ett 

kort textstycke 

mycket 

långsamt. 

* Reder sig i 

enkla lätt 

förutsebara 

skrivuppgifter i de 

mest bekanta 

situationerna som 

anknyter till 

vardagliga behov 

och erfarenheter. 

* Kan skriva 

enkla texter (ett 

enkelt postkort, 

personuppgifter, 

enkel diktamen).  

* Behärskar de 

allra vanligaste 

orden och 

uttrycken som har 

att göra med 

detaljer eller 

konkreta behov i 

elevens eget liv. 

Kan skriva några 

meningar som 

består av enkla 

satser. 

* Många slags fel 

förekommer i  

elementär fri 

skrivning. 

 

 



 

Färdighetsnivå A2 Grundförutsättningar för direkt socialt umgänge samt kort redogörelse 

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

A2.1 Den 

grundläggande 

språkfärdighetens 

begynnelseskede 

* Kan förstå 

enkelt tal eller 

följa med i en 

diskussion om 

ämnen som är 

direkt viktiga 

för honom 

eller henne. 

* Förstår det 

mest centrala 

innehållet i 

korta, enkla 

diskussioner 

som 

intresserar 

(anvisningar, 

meddelanden) 

och  

upptäcker när 

man på teve 

övergår från 

ett ämne till 

ett annat. 

* Förståelse 

av också ett 

enkelt 

budskap 

förutsätter 

tydligt 

standardspråk 

i normalt 

tempo, och 

kräver 

dessutom ofta 

upprepning. 

* Kan med korta 

satser berätta om sin 

närmaste krets. 

Reder sig i enkelt 

umgänge och i de 

vanligaste 

servicesituationerna. 

Kan inleda och 

avsluta en kort 

dialog men sällan 

själv uppehålla en 

längre diskussion. 

* Vissa bekanta 

avsnitt är flytande, 

men det 

förekommer många 

klart uppenbara 

pauser och felaktiga 

inledningar i talet. 

* Uttalet är 

förståeligt trots att 

den främmande 

accenten är mycket 

uppenbar och trots 

att det felaktiga 

uttalet kan vålla 

enstaka problem 

med förståelsen. 

* Behärskar det lätt 

förutsebara 

basordförrådet och 

många av de 

viktigaste 

strukturerna (såsom 

konjunktioner och 

tempusformer i 

förfluten tid ). 

* Behärskar i fritt 

tal den allra enklaste 

grammatiken på 

elementär nivå, men 

fortfarande 

förekommer det 

många fel även i 

språkets 

grundstrukturer.   

* Förstår enkla 

texter som 

innehåller det 

allra vanligaste 

ordförrådet 

(privata brev, 

korta 

nyhetsartiklar, 

vardagliga 

bruksanvisningar). 

* Förstår 

huvudtankarna i 

texter och vissa 

detaljer i en text 

på några stycken. 

Kan lokalisera 

och jämföra 

enskilda uppgifter 

och klarar lätt av 

enkel slutledning 

utgående från 

sammanhanget. 

* Läser och 

förstår också korta 

textstycken 

långsamt. 

 

* Reder sig i 

skrivuppgifter i de 

mest rutinmässiga 

vardagssituationerna. 

* Kan skriva korta, 

enkla meddelanden 

(personliga brev, 

lappar) som har att 

göra med vardagliga 

behov och enkla, 

katalogmässiga 

beskrivningar  

om mycket bekanta 

ämnen (verkliga 

eller fiktiva 

personer, händelser, 

egna och familjens 

planer). 

* Behärskar ett 

konkret ordförråd 

som anknyter till 

grundbehov samt 

grundläggande 

tempusformer och 

satser som är 

samordnade med 

enkla bindeord (och, 

men). 

* Kan skriva de allra 

enklaste orden och 

strukturerna ganska 

rätt men gör gång på 

gång fundamentala 

fel (tempusformer, 

böjning) och 

använder många 

klumpiga uttryck i 

fri skrivning. 

 

 



Färdighetsnivå A2 Grundförutsättningar för direkt socialt umgänge samt kort redogörelse 

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

A2.2 Grundläggande 

språkfärdighet 

stadd i 

utveckling  

* Förstår 

tillräckligt för 

att kunna 

tillfredställa 

sina konkreta 

behov. Kan i 

stora drag följa 

tydligt tal om 

fakta. 

* Kan i 

allmänhet 

känna igen 

ämnet i en 

pågående 

diskussion. 

Förstår vanlig 

vokabulär och 

ett mycket 

begränsat antal 

idiom i 

situationsbundet 

tal som handlar 

om bekanta 

eller allmänt 

kända ämnen. 

* Förståelsen 

också av enkla 

budskap 

förutsätter 

standardspråk 

som uttalas 

långsamt och 

tydligt och 

dessutom rätt 

ofta behöver 

upprepas. 

 

* Kan ge en 

kort, 

katalogmässig 

beskrivning om 

sin närmaste 

krets och dess 

vardag. Kan 

delta i 

rutinsamtal om 

egna 

angelägenheter 

eller sådant som 

är viktigt för en 

själv. Kan 

behöva hjälp för 

att diskutera och 

måste undvika 

vissa 

ämnesområden. 

* Talet är tidvis 

flytande men 

olika slags 

avbrott är 

mycket 

uppenbara. 

* Uttalet är 

förståeligt trots 

att den 

främmande 

accenten är 

uppenbar och 

felaktigt uttal 

förekommer. 

* Behärskar ett 

vanligt, 

vardagligt 

ordförråd och 

några 

idiomatiska 

uttryck ganska 

bra. Behärskar 

flera enkla och 

även några mera 

krävande 

strukturer. 

* I mera 

omfattande fritt 

tal  

förekommer 

* Förstår 

huvudtankarna 

och vissa detaljer i 

meddelanden på 

några stycken i 

alldagliga 

sammanhang som 

i viss mån är 

krävande (reklam, 

brev, matsedlar, 

tidtabeller) 

samt faktatexter 

(bruksanvisningar, 

smånotiser). 

* Kan skaffa ny 

lätt förutsebar 

information om 

bekanta ämnen i 

välstrukturerade 

texter på några 

stycken. Kan 

utgående från 

formen och 

kontexten sluta 

sig till betydelsen 

av obekanta ord. 

* Upprepad 

läsning och 

hjälpmedel är ofta 

nödvändiga för 

förståelsen av ett 

textstycke. 

 

* Reder sig i 

skrivuppgifter i  

rutinmässiga 

vardagssituationer.  

* Kan skriva en 

mycket kort, enkel 

beskrivning av 

händelser, tidigare 

aktiviteter och 

personliga 

erfarenheter eller om 

alldagliga ting i sin 

livsmiljö (korta brev, 

minneslappar, 

ansökningar, 

telefonmeddelanden). 

* Behärskar det 

grundläggande 

alldagliga 

ordförrådet, 

strukturerna och de 

vanligaste sätten att 

binda ihop ord och 

satser. 

* Skriver enkla ord 

och strukturer rätt 

men gör fel i 

ovanligare strukturer 

och former och 

använder klumpiga 

uttryck. 

 

 

 

 



många 

fundamentala fel 

(t.ex. i verbens 

tempusformer) 

som tidvis kan 

göra talet  

svårförståeligt. 

 

 

 

Färdighetsnivå B1 Att reda sig i vardagslivet 

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

B1.1 Fungerande 

grundläggande 

språkfärdighet 

* Förstår 

huvudtankarna och 

viktiga detaljer i tal 

som behandlar 

teman som 

återkommer i 

skolan, på arbetet 

eller under fritiden, 

inklusive korta 

referat. Får tag i 

huvudpunkterna i 

radionyheter, filmer, 

tv-program och 

tydliga 

telefonmeddelanden. 

* Kan följa tal som 

baserar sig på 

gemensam 

erfarenhet eller 

allmänbildning. 

Förstår det gängse 

ordförrådet och ett 

visst antal idiom. 

* Förståelse av 

längre talsekvenser 

förutsätter tydligare 

och långsammare 

standardspråk än 

normalt. 

Upprepningar 

behövs då och då.  

* Kan berätta 

också vissa 

detaljer om 

bekanta saker. 

Reder sig i de 

vanligaste 

alldagliga 

situationerna 

och inofficiella 

samtal på 

språkområdet. 

Kan 

kommunicera 

om sådant som 

är viktigt för 

eleven själv 

även i lite mer 

krävande 

situationer. En 

lång 

framställning 

eller abstrakta 

ämnen ger 

upphov till 

uppenbara 

svårigheter. 

* Kan uppehålla 

förståeligt tal 

men pauser och 

tveksamhet 

förekommer i 

längre 

talsekvenser. 

* Uttalet är klart 

förståeligt trots 

att den 

främmande 

accenten tidvis 

* Kan läsa 

många slags 

texter på några 

sidor (tabeller, 

kalendrar, 

kursprogram, 

kokböcker) om 

bekanta ämnen 

och utan 

förberedelser 

följa 

huvudtankar, 

nyckelord och 

viktiga detaljer 

i texten. 

* Kan följa 

huvudtankarna, 

nyckelord och 

viktiga detaljer 

i en text på ett 

par sidor som 

behandlar ett 

bekant ämne.  

* Förståelsen 

kan vara 

bristfällig då 

det gäller 

ämnesområden 

som avviker 

från alldagliga 

erfarenheter 

samt detaljer i 

texten. 

* Kan skriva 

förståelig text som i 

viss mån förmedlar 

detaljerad 

vardagskunskap om 

verkliga eller fiktiva 

ämnen som 

intresserar. 

* Kan skriva en klart 

utformad koherent 

text genom att foga 

ihop enskilda uttryck 

till längre avsnitt 

(brev, beskrivningar, 

berättelser, 

telefonmeddelanden). 

Kan effektivt 

förmedla bekant 

information genom 

de vanligaste 

formerna av skriftlig 

kommunikation. 

* Behärskar ett 

tillräckligt ordförråd 

och de strukturer 

som behövs för 

texter i de flesta 

bekanta situationer, 

trots att interferens 

och uppenbara 

omskrivningar 

förekommer. 

* Det rutinmässiga 

språkstoffet och 

grundstrukturerna är 

redan relativt felfria, 

men en del mer 

krävande strukturer 



är uppenbar och 

uttalsfel i viss 

mån 

förekommer.  

* Kan använda 

ett ganska 

omfattande 

vardagligt 

ordförråd samt 

några allmänna 

fraser och 

idiom. 

Använder 

många olika 

slag av 

strukturer. 

* I längre fritt 

tal är 

grammatikfel 

vanliga (t.ex. 

artiklar och 

ändelser 

saknas), men de 

stör sällan 

förståelsen.  

och ordfogningar 

orsakar problem. 

 

 

 

Färdighetsnivå B1 Att reda sig i vardagslivet 

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

B1.2 Flytande 

grundläggande 

språkfärdighet 

* Förstår tydlig, 

faktabaserad 

information som 

anknyter till bekanta 

och relativt allmänna 

ämnen i 

sammanhang som i 

viss mån är krävande 

(indirekta 

förfrågningar, 

arbetsdiskussioner, 

förutsebara 

telefonmeddelanden). 

* Förstår 

huvudpunkterna och 

de viktigaste 

detaljerna i en 

pågående, formell 

eller informell mera 

omfattande 

diskussion. 

* Kan med 

beskrivningar, 

specificeringar 

och jämförelser 

berätta om 

vanliga, 

konkreta ämnen 

och kan också 

redogöra för 

andra ämnen 

såsom filmer, 

böcker eller 

musik. Kan 

kommunicera 

säkert i de flesta 

vanliga 

situationer. Den 

språkliga 

framställningen 

är kanske inte 

särskilt exakt. 

* Kan läsa texter på 

några stycken om 

många slags 

ämnesområden 

(tidningsartiklar, 

broschyrer, 

bruksanvisningar, 

enkel skönlitteratur) 

och klarar också av 

texter som kräver 

en viss 

slutledningsförmåga 

i praktiska 

situationer som är 

viktiga för en själv. 

* Kan söka fram 

och kombinera 

uppgifter ur olika 

texter på några 

sidor för att utföra 

en viss uppgift. 

* Kan skriva 

personliga och 

mer offentliga 

meddelanden, 

och i dem 

innefatta 

nyheter och 

uttrycka tankar 

om bekanta 

abstrakta 

ämnen och om 

kultur som 

exempelvis 

musik eller 

film. 

* Kan skriva en 

disponerad text 

på några 

stycken 

(anteckningar, 

korta 



* Förståelse 

förutsätter 

standardspråk eller 

en relativt bekant 

accent samt 

sporadiska 

upprepningar och 

omformuleringar. 

Diskussioner mellan 

infödda i snabbt 

tempo samt okända 

detaljer om 

främmande 

ämnesområden 

orsakar problem. 

* Kan uttrycka 

sig relativt 

obehindrat. 

Trots att pauser 

och avbrott 

förekommer 

fortsätter talet 

och eleven gör 

sig förstådd.  

* Uttalet är 

mycket lätt att 

förstå trots att 

intonationen 

och betoningen 

inte helt 

motsvarar 

målspråkets.  

* Kan använda 

ett ganska 

omfattande 

ordförråd och 

vanliga idiom. 

Använder även 

många slags 

strukturer och 

komplicerade 

satser.  

* Grammatikfel 

förekommer i 

viss mån men 

stör sällan ens 

mer omfattande 

kommunikation. 

 

 

* Vissa detaljer och 

nyanser i långa 

texter kan förbli 

oklara. 

 

sammandrag 

och 

redogörelser 

utifrån en klar 

diskussion eller 

framställning). 

Kan i viss mån 

motivera sina 

huvudtankar 

och ta hänsyn 

till läsaren. 

* Behärskar 

ordförråd och  

satsstrukturer 

som behövs för 

många slag av 

skrivande. Kan 

uttrycka 

samordning 

och 

underordning. 

* Kan skriva ett 

förståeligt och 

relativt felfritt 

språk, låt vara 

att det 

förekommer fel 

i krävande 

strukturer, i 

textens 

disposition och 

stil och att 

påverkan från 

modersmålet 

eller något 

annat språk är 

uppenbar. 

 



 

Färdighetsnivå B2 Att klara sig i regelbundet umgänge med infödda 

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

B2.1 Självständig 

språkfärdighet, 

grundnivå 

* Förstår de 

centrala 

tankarna i 

muntlig 

framställning 

som är 

invecklad till 

språk och 

innehåll och 

som behandlar 

konkreta eller 

abstrakta 

ämnesområden. 

Kan följa 

detaljerade 

framställningar 

av allmänt 

intresse 

(nyheter, 

intervjuer, 

filmer, 

föreläsningar). 

* Förstår 

huvudpunkterna 

i det talade, 

talarens 

avsikter och 

attityder, stil 

och grad av 

formalitet. Kan 

följa 

omfattande tal 

och invecklad 

argumentation 

om talets gång 

är tydligt 

markerad (t.ex. 

genom 

bindeord eller 

rytmisering).  

Kan 

komprimera 

innehållet eller 

återge de 

centrala 

detaljerna i det 

hörda. 

* Förstår en 

* Kan presentera 

klara och exakta 

beskrivningar av 

många slags 

erfarenheter, 

berätta om sina 

känslor samt 

redogöra för 

vilken personlig 

betydelse 

händelser och 

erfarenheter har. 

Kan aktivt delta i 

de flesta praktiska 

och sociala 

situationer samt i 

relativt formella 

diskussioner. Är 

kapabel att 

regelbundet 

kommunicera med 

infödda utan att 

oavsiktligt göra sig 

löjlig eller 

irriterande. Den 

språkliga 

framställningen är 

inte alltid helt 

elegant. 

* Kan tala i ganska 

jämnt tempo och 

längre pauser i det 

talade förekommer 

endast sällan. 

* Uttalet och 

intonationen är 

tydliga och 

naturliga. 

* Kan mångsidigt 

använda språkets 

strukturer och ett 

relativt omfattande 

ordförråd som 

inkluderar 

idiomatiska och 

abstrakta ord. 

Visar en växande 

förmåga att 

* Kan 

självständigt 

läsa texter på 

några sidor 

(tidningsartiklar, 

noveller, 

underhållnings- 

och 

faktalitteratur, 

rapporter och 

detaljerade 

anvisningar) 

inom den egna 

branschen eller 

på allmänna 

ämnesområden. 

Texterna kan 

handla om 

abstrakta eller 

fackmässiga 

ämnen och 

innehålla fakta, 

attityder och 

åsikter.  

* Kan känna 

igen skribentens 

avsikt och 

textens syfte 

och lokalisera 

flera olika 

detaljer i en lång 

text. Kan snabbt 

se textinnehållet 

och bruksvärdet 

i ny information 

för att besluta 

om det lönar sig 

att bekanta sig 

närmare med 

texten. 

* Endast idiom 

och kulturella 

anspelningar i 

långa texter 

vållar problem. 

 

* Kan skriva klart och 

detaljerat om många 

ämnesområden som 

intresserar, om 

bekanta abstrakta 

ämnen, rutinmässiga 

saktexter samt mer 

formella sociala 

meddelanden (kritik, 

affärsbrev, 

anvisningar, 

ansökningar, 

sammandrag). 

* Kan effektivt 

uttrycka sina 

kunskaper och åsikter 

i skrift samt 

kommentera andras 

synpunkter. Kan i 

sina texter kombinera 

eller komprimera 

information från olika 

källor. 

* Behärskar ett 

omfattande ordförråd 

och krävande 

satsstrukturer samt 

språkliga medel för 

att åstadkomma en 

klar och koherent 

text. Följsamheten i 

olika nyanser och 

stilar är begränsad 

och i en lång 

framställning kan 

hopp från en sak till 

en annan förekomma.  

* Behärskar 

rättskrivning, 

grammatik och 

användning av 

skiljetecken rätt bra 

och felen leder inte 

till missförstånd. 

Modersmålets 

inflytande kan synas i 

det skrivna. Krävande 

strukturer samt 



stor del av en 

pågående 

diskussion men 

kan uppleva det 

svårt att förstå 

ett samtal i 

snabbt tempo 

som förs mellan 

infödda talare 

om dessa inte 

på något sätt 

försöker 

förtydliga 

budskapet. 

reagera på de 

formkrav  som 

situationen ställer. 

* Behärskar 

grammatiken rätt 

väl och sporadiska 

fel försvårar i 

allmänhet inte 

förståelsen. 

 

följsamheten i uttryck 

och stil kan vålla 

problem. 

 

 

 

Färdighetsnivå B2 Att klara sig i regelbundet umgänge med infödda 

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

B2.2 Fungerande 

självständig 

språkfärdighet 

* Förstår 

pågående eller 

bandat, klart 

disponerat 

standardspråk i 

alla situationer 

inom det sociala 

livet, utbildning 

och arbetsliv 

(inklusive 

officiella samtal 

och livliga samtal 

mellan infödda). 

* Kan för 

krävande 

uppgifter 

kombinera 

invecklad och 

detaljerad 

information 

utifrån omfattande 

diskussioner eller 

framställningar. 

Kan sluta sig till 

outtalade attityder 

och 

sociokulturella 

anspelningar samt 

kritiskt bedöma 

det hörda. 

* Förstår 

främmande talare 

* Kan hålla en 

förberedd 

framställning om 

många slags 

allmänna ämnen. 

Är kapabel att 

umgås och fritt 

och behändigt 

kommunicera med 

infödda talare. Kan 

diskutera och 

underhandla om 

mångahanda saker, 

framföra och 

kommentera 

krävande 

tankegångar och 

haka på andras 

inlägg. Kan 

uttrycka sig säkert, 

tydligt och artigt 

enligt situationens 

krav. 

Framställningen 

kan vara 

schematisk och 

talaren måste 

ibland tillgripa 

omskrivningar.  

* Kan 

kommunicera 

spontant, ofta 

* Kan 

självständigt läsa 

invecklade texter 

på flera sidor som 

skrivits för olika 

ändamål 

(dagstidningar, 

noveller, 

skönlitteratur). 

En del av dem 

kan vara 

obekanta eller 

endast delvis 

bekanta men 

betydelsefulla för 

personen själv. 

 

* Kan känna igen 

skribentens 

attityd och 

textens syfte. Kan 

lokalisera och 

kombinera flera 

abstrakta 

uppgifter i 

invecklade texter. 

Förstår 

tillräckligt för att 

kunna 

komprimera 

huvudpunkterna 

eller uttrycka 

* Kan skriva 

tydliga, 

detaljerade, 

formella och 

informella texter 

om invecklade 

verkliga eller 

fiktiva händelser 

och erfarenheter 

för bekanta och 

tidvis obekanta 

läsare. Kan skriva 

essäer, formella 

eller informella 

redogörelser, göra 

erforderliga 

anteckningar och 

sammandrag.  

* Kan skriva klara 

och 

välstrukturerade 

texter, uttrycka sin 

åsikt, argumentera 

systematiskt, 

analysera, resonera 

samt komprimera 

uppgifter och 

tankar. 

*Det språkliga 

uttrycksförrådet 

begränsar inte 

skrivandet 



och språkformer. 

Kraftigt 

bakgrundsbuller, 

språklig humor, 

ovanliga idiom 

samt kulturella 

anspelningar kan 

ännu vålla 

svårigheter.  

mycket flytande 

och obehindrat 

trots sporadisk 

tveksamhet. 

* Uttalet och 

intonationen är 

mycket tydliga och 

naturliga. 

* Behärskar 

omfattande 

språkliga medel 

för att uttrycka 

konkreta och 

abstrakta, bekanta 

och obekanta 

ämnesområden 

säkert och tydligt i 

enlighet med 

situationens 

formella krav. 

Språkliga orsaker 

begränsar mycket 

sällan 

framställningen. 

* Behärskar 

grammatiken väl. 

Talaren korrigerar 

ofta själv sina fel 

och felen stör inte 

förståelsen. 

dem på ett annat 

sätt.  

* Endast idiom 

och kulturella 

anspelningar i 

långa texter vållar 

problem.  

märkbart. 

* Behärskar 

grammatiken, 

ordförrådet och 

textuppläggningen 

väl. Fel kan 

förekomma i 

ovanliga 

strukturer, i 

idiomatiska 

uttryck samt i 

stilfrågor. 

 

 

 

Färdighetsnivå C1-

C2 

Att klara sig i många olika slag av krävande språkbrukssituationer 

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

C1.1 Avancerad 

språkfärdighet, 

grundnivå 

* Kan relativt lätt 

förstå längre tal 

eller 

framställningar 

(filmer, 

föreläsningar, 

diskussioner, 

debatter) om 

olika bekanta och 

allmänna ämnen 

även om det 

talade inte är 

tydligt 

strukturerat och 

innehåller 

* Är kapabel att 

hålla en längre, 

förberedd och även 

formell 

framställning. Kan 

aktivt delta i 

invecklade 

situationer med 

abstrakta och 

detaljerade ämnen 

samt leda 

rutinmässiga möten 

och smågrupper. 

Kan använda 

språket för social 

* Förstår i detalj 

relativt långa och 

invecklade texter 

på olika 

områden. 

* Kan efter 

behov variera sitt 

sätt att läsa. Kan 

läsa kritiskt och 

bedöma 

stilistiska 

nyanser samt 

lägger märke till 

skribentens 

attityder och 

* Kan skriva 

tydliga, 

välstrukturerade 

texter om 

invecklade 

ämnen, uttrycka 

sig exakt och ta 

hänsyn till 

mottagaren. Kan 

skriva om 

verkliga och 

fiktiva ämnen 

med en säker och 

personlig stil och 

kan använda 



idiomatiska 

uttryck och 

registerbyten. 

* Har lätt för att 

förstå olika slags 

inspelningar i 

detalj och lägger 

märke till 

relationen mellan 

talarna samt 

deras avsikter.  

* En främmande 

accent eller 

mycket dialektalt 

talspråk vållar 

svårigheter. 

interaktion av 

många slag. 

Variationen mellan 

olika stilarter och 

språkformer vållar 

svårigheter. 

* Kan 

kommunicera 

flytande, spontant 

och nästan 

obehindrat. 

* Kan variera 

intonationen och 

placera 

satsbetoningen rätt 

för att uttrycka 

också de allra 

finaste 

betydelsenyanserna. 

* Behärskar ett 

omfattande 

struktur- och 

ordförråd som 

synnerligen sällan 

begränsar 

kommunikationen. 

Kan uttrycka sig 

säkert, tydligt och 

artigt enligt 

situationens krav. 

* Behärskar 

grammatiken väl. 

En del 

slumpmässiga fel 

försvårar inte 

förståelsen och 

talaren kan ofta 

korrigera dem själv. 

 

dolda betydelser 

i texten. Kan 

lokalisera och 

kombinera 

många slags 

abstrakta 

uppgifter i 

invecklade 

texter, 

komprimera dem 

och dra krävande 

slutsatser utifrån 

texterna. 

* För att förstå 

de mest krävande 

detaljerna och 

idiomatiska 

avsnitten i en 

text behövs 

hjälpmedel eller 

flera 

omläsningar. 

språket smidigt 

och mångsidigt. 

Kan skriva tydliga 

och omfattande 

redogörelser 

också om 

krävande ämnen.    

* Skribenten visar 

att han eller hon 

behärskar många 

sätt att disponera 

texten och göra 

den mer koherent. 

* Det språkliga 

uttrycksförrådet är 

mycket 

omfattande. 

Behärskar 

idiomatiska 

uttryck och 

vanliga fraser väl. 

* Behärskar 

grammatiken, 

ordförrådet och 

textuppläggningen 

mycket väl. Fel 

kan sporadiskt 

förekomma i 

idiomatiska 

uttryck samt i 

stilfrågor. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Bilaga 5: Typalfabetet 

 

 

 


