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 1  DEN REGIONALA LÄROPLANEN 

 1.1  Läroplanens utformning 

Den regionala läroplanen är ett gemensamt regionalt styrdokument för de svenskspråkiga 
förskolorna och skolorna i Lovisanejdens samarbetskommuner: Lappträsk, Lovisa och 
Mörskom. Dess syfte är att förenhetliga förskoleundervisningen och den grundläggande 
utbildningen inom dessa kommuner. 
 
Denna läroplan utgår från och bygger på Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 
2000, Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 och ändringar och 
kompletteringar av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2010 
(ett nationellt och normativt styrdokument) och utgör basen för de kommunala och/eller 
förskole- och skolvisa läroplanerna i ovannämnda kommuners svenskspråkiga enheter. 
Ändringar/revideringar i läroplanen sker en gång per läsår. Utbildningsanordnarna i 
respektive kommuner bör utnämna representanter (1-2) till läroplansgruppen. Ändringarna 
godkänns i utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion i Lovisa där alla kommuner är 
representerade, varefter de sänds till skolnämnderna för kännedom. 

 1.2  Läroplanens innehåll 

Följer Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, samt 
kompletteringen av den samma 2010. 
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 2  UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR 
UNDERVISNINGEN SKALL ANORDNAS 

 2.1  Värdegrunden inom förskoleundervisningen och den 
grundläggande utbildningen 

Den centrala utgångspunkten är att skolan i all sin verksamhet tar i beaktande och 
godkänner olikheter och individualitet. Ansvarskänsla och respekt för alla människors lika 
värde, och demokrati utgör centrala värderingar inom förskoleundervisningen och den 
grundläggande utbildningen i Lovisaregionen. 
 
Den finlandssvenska identiteten och kulturen, samt en stark känsla för hembygdens särdrag 
präglar verksamheten. Samtidigt slås det vakt om den kulturella mångfalden. 
 
För att eleven skall inse vikten av en livsduglig landsbygd och skärgård är det väsentligt att 
de lär sig värdesätta naturens mångfald och omgivningens livskraft. 
 
Den fostrande verksamheten i förskolan och skolan betonar elevens ansvar, tolerans och 
hänsyn, samt framhåller att eleven bör vara medveten om sina rättigheter och skyldigheter, 
enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Konventionen om barnets rättigheter 
och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. 
 
Inom regionen betonar vi goda umgängesvanor och gott uppträdande. 
 
Vi erbjuder elevcentrerade och aktiverande arbetsmetoder, så att eleven kan arbeta såväl 
självständigt som i grupp och utveckla förmågan att fatta självständiga beslut och ta kon-
sekvenserna av sitt handlande. Undervisningen skall stöda elevens initiativförmåga och 
självförtroende. 

 2.2  Uppgiften inom förskole- och den grundläggande utbildningen 

Utbildningens uppgift är att förmedla grundläggande kunskaper, färdigheter och värden, 
samt att ge goda förutsättningar för att leva och verka i dagens samhälle. 
 
Utbildningens uppgift är också att främja social gemenskap, samt att skapa förutsättningar 
för elevens andliga tillväxt, självkännedom och etiska medvetenhet. 
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 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 trygg studiemiljö. 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. 
 
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 
orsak som gäller hans eller hennes person. 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 skola. 
 
Utgångspunkten för att ordna undervisning, handledning och stöd är omsorgen om en god 
och trygg skoldag. Skoldagen ska till sin uppbyggnad, sitt innehåll och sina 
verksamhetsmodeller vara sådana 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. 
 
Skolan ska samarbeta med förskoleundervisningen och den övriga småbarnsfostran, morgon- 
och eftermiddagsverksamheten, andra skolor som ger grundläggande utbildning, de 
läroanstalter som erbjuder fortsatta studier, social- och hälsovårdssektorn samt övriga 
instanser som främjar barnens växande och utveckling. 

 2.4  Strukturen inom förskoleundervisningen och den grundläggande 
utbildningen 

Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är läroplansmässigt en 
sammanhängande helhet. Den grundläggande utbildningen baserar sig på ett lärostoff 
indelat i årskurser, enligt den lokala timfördelning som samarbetskommunerna har fastställt. 
 
I sammansatta klasser läses vid behov växelkurs i alla ämnen, förutom i modersmål, språk 
och matematik. Lärostoffet väljs så att då läsåret avslutas med udda årtal läses udda 
årskurs. 
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Årskurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tot. 
Modersmål och litteratur           5 3 3 3 14 
  0 0 14   
min. 14 14 14 42 
A1-språk Finska           3 3 2 8 
    0 8   
min.   8 8 16 
A2-språk Engelska           2 2 2 6 
    0 6   
min.   6 6 12 
Matematik           4 3,5 3,5 3 14 
  0 0 14   
min. 6 12 14 32 
Miljö- och naturkunskap              0 
  0        
min. 9      9 
Omgivningslära          0 
             
min.               0 
Biologi och geografi         2 2,5 2,5 7 
      0 7   
min.     3 7 10 
Fysik och kemi          2 2,5 2,5 7 
      0 7   
min.     2 7 9 
Hälsokunskap       1 1 1 3 
        3   
min.       3 3 
Religion/Livsåskådningskunskap           2 1 1 1 5 
  0 5   
min. 6 5 11 
Historia och samhällslära         2 2 3 7 
      0 7   
min.     3 7 10 
Musik         1 1 1 0,5   3,5 
  0 3,5   
min. 4 3 7 
Bildkonst         3 3 1 0,5   7,5 
  0 7,5   
min. 4 4 8 
Slöjd         2 2 3     7 
  0 7   
min. 4 7 11 
Gymnastik         3 3 2 2 2 12 
  0 12   
min. 8 10 18 
Konst- och färdighetsämnen 0 30 30 
min. 26 30 56 
Huslig ekonomi       3     3 
        3   
min.       3 3 
Elevhandledning       0,5 0,5 1 2 
        2   
min.       2 2 
Valfria ämnen               6 7 13 
  13   
min. 13 13 
  0 0 0 0 9 20 30 30 30 119 

min. 19 19 23 23 24 24 30 30 30 222  
     1-6:   7-9: 90   
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Timfördelning i LNH från hösten 2012 

  ÅK 7 ÅK 8 ÅK 9 

MO 2,6 3 3 

FI  2,8 3 2 

EN A2 2 2 2 

RE 1 1 1 

HS 2 2 0 

SHL 0 0 3 

MA 3 3,6 3 

KE 1 1,4 1 

FY 1 1,6 1 

BI 1 1 2 

GE 1 1 1 

MU 1 0,6 0 

BK 1 0,4 0 

HL 3 0 0 

TN/TS 3 0 0 

GY 2 2 2 

EH 0,6 0,4 1 

HK 1 1 1 

TILLVAL 1 6 7 

SAMMANL. 30 30 30 

 
Timfördelning i LNH från hösten 2014 

  ÅK 7 ÅK 8 ÅK 9 

MO 2,6 3 3,4 

FI  2,8 3 2,2 

EN A2 2 2 2 

RE 1 1 1 

HS 2 2 0 

SHL 0 0 3 

MA 3 3,6 3,4 

KE 1 1,4 1 

FY 1 1,6 1 

BI 1 1 2 

GE 1 1 1 

MU 1 0,6 0 

BK 1 0,4 0 

HL 3 0 0 

TN/TS 3 0 0 

GY 2 2 2 

EH 0,6 0,4 1 

HK 1 1 1 

TILLVAL 1 6 6 

SAMMANL. 30 30 30 
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 3  UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR 
UNDERVISNINGEN SKALL GENOMFÖRAS 

 3.1  Synen på kunskap och lärande 

Preciseras i den skolvisa arbetsplanen. 

 3.2  Den pedagogiska miljön 

Preciseras i den skolvisa arbetsplanen. 

 3.3  Verksamhetskulturen 

Preciseras i den skolvisa arbetsplanen. 

 3.4  Undervisningsmetoderna och arbetssätten 

I undervisningen ska metoder och mångsidiga arbetssätt, flexibilitet, tillämpas som beaktar 
elevernas förutsättningar, ålder, slag av arbetsuppgifter och undervisningssituationer. 
Undervisningsmetoder och arbetssätt väljs så det är möjligt att utveckla färdigheter som är 
viktiga med tanke på lärandet. Sådana färdigheter är bland annat tanke- och 
problemlösningsfärdigheter, arbetsfärdigheter och sociala färdigheter, självkännedom 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. Läraren väljer undervisningsmetoderna och planerar arbetssätten i 
interaktion med eleverna. 
 
Att differentiera undervisningen är det främsta sättet att i all undervisning beakta behoven i 
undervisningsgruppen 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 motivation och självkänsla. Uppmärksamhet ska 
även fästas vid skillnaderna mellan flickor och pojkar och elevernas individuella skillnader i 
utveckling och bakgrund. 
 
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. 
 
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. 
 
Differentieringen preciseras i den skolvisa arbetsplanen. 
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 4  STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 

Principerna som styr ordnandet av stöd 

Utgångspunkterna för att ordna undervisning och stöd ska vara såväl hela 
undervisningsgruppens som den enskilda elevens starka sidor samt behoven för lärande och 
utveckling. Den som deltar i utbildning har rätt att få tillräckligt stöd för inlärning och 
skolgång genast när behov uppstår. För att i tidigt skede kunna konstatera behovet av stöd 
ska elevernas behov utvärderas kontinuerligt och stödet ska påbörjas tillräckligt tidigt. 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. 
 
Ledningen i skolan har ansvar för lösningar i anslutning till att ordna och genomföra stöd, 
samt att lösningarna beaktas i alla årskurser och i alla läroämnen. Vårdnadshavaren och 
eleven ska få information om stödåtgärderna samt möjlighet att ge sin syn på att stödet ges, 
de kan dock inte neka till att stödet ges. 
 
Det är särskilt viktigt att se till att stödet fortsätter i övergångsskedet 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. Vårdnadshavarens samtycke behövs för 
överföring av information från dagvård till förskolan, från förskolan till grundskolan och från 
grundskolan till andra stadiet. 

Stöd i särskilda situationer 

En elev kan behöva stöd i särskilda situationer, till exempel i samband med sjukdom eller i 
en svår livssituation. Enligt avtal kan kommunen anvisa en annan skola som närskola. Den 
som ger undervisningen ska bedöma behovet av stöd och besluter om stödet. 

 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. Läraren ansvarar för att beakta 
förutsättningarna och behoven i hela undervisningsgruppen och hos varje enskild elev. 
Samarbetet med vårdnadshavare, andra lärare, övrig personal och olika sakkunniga ger 
förutsättningar för att lyckas i detta. 
 
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. 
 
De behov av stöd som uppkommer i lärandet och skolgången bemöts genom differentiering 
av undervisningen, genom samarbete mellan lärarna och genom att flexibelt organisera 
undervisningsgrupperna. 
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 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 lärande. Intensifierat stöd ges då allmänt stöd inte är 
tillräckligt. 
 
Det intensifierade stödet är mer omfattande och långsiktigt än det allmänna stödet. 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. 
 
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. I samband med 
intensifierat stöd görs en plan för lärande. 

Pedagogisk bedömning inför intensifierat stöd 

Inledandet av det intensifierade stödet ska basera sig på en pedagogisk bedömning. Då den 
pedagogiska bedömningen sammanställs ska man utnyttja den plan för elevens lärande som 
eventuellt gjorts upp inom det allmänna stödet. 

 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 utbildningen. 
 
Syftet med det särskilda stödet är att eleven kan fullgöra sin läroplikt och får en grund också 
för att fortsätta studierna efter den grundläggande utbildningen. För att ge särskilt stöd ska 
utbildningsanordnaren fatta ett skriftligt beslut som granskas åtminstone efter årskurs två 
samt före uppflyttningen till årskurs sju. Beslutet ska fattas i enlighet med 
förvaltningsstadgan. Vårdnadshavaren har rätt att överklaga beslutet. Individualisering av en 
lärokurs förutsätter ett beslut om särskilt stöd. 
 
Ett beslut om särskilt stöd kan fattas innan förskoleundervisningen eller den grundläggande 
utbildningen inleds, 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 sätt. 

Pedagogisk utredning inför särskilt stöd 

Innan beslut om särskilt stöd fattas ska utbildningsanordnaren höra eleven och hans 
vårdnadshavare och göra en pedagogisk utredning om eleven. Utgående från utredningarna 
bedömer utbildningsanordnaren behovet av särskilt stöd för eleven. Ett nytt beslut om 
särskilt stöd ska fattas för eleven om man konstaterar att behovet av stöd kvarstår eller nya 
behov har uppstått. 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. 
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 4.4  Stöd för lärande och skolgång i den lokala läroplanen 

I enlighet med lagen för den grundläggande utbildningen förverkligas en s.k. trestegsmodell 
för elever i behov av olika former av stöd. Man inleder med 1) allmänt stöd för att vid behov 
via 2) intensifierat stöd övergå till 3) särskilt stöd. För att lärare och vårdnadshavare lättare 
skall kunna följa med att eleven får rätt form av stöd dokumenteras alla tre skeden. 
 
Då en elev behöver stöd skall hon/han genom differentiering av undervisningen få hjälp. En 
elev får stödundervisning, smågruppsundervisning eller specialundervisning på deltid under 
en viss fastslagen tid. Efter den fastslagna tiden prövas situationen på nytt. 
 
Om allmänt stöd inte är tillräckligt ges intensifierat stöd. Läraren gör då en skriftlig 
pedagogisk bedömning och på basen av den pedagogiska bedömningen en plan för lärande. 
I planen preciseras inlärningsmålen och de stödformer som används för att målen nås. 
Formerna för stöd är desamma som vid allmänt stöd. Betydelsen av specialundervisning på 
deltid ökar likaså samarbetet med hemmet och med elevvården. Inom det intensifierade 
stödet är det inte möjligt att individualisera lärokurser. Också vid intensifierat stöd prövas 
situationen efter fastslagen tid. 
 
Om målen inte nås med allmänt stöd eller intensifierat stöd fattar man på basen av en 
pedagogisk utredning ett beslut om särskilt stöd. För eleven uppgörs en individuell plan för 
lärande (IP) där målen för undervisningen anges och man beskriver metoderna för att uppnå 
målen. Planen görs upp av lärare och elevvårdspersonal och vårdnadshavarna hörs innan 
beslutet om särskilt stöd fattas. Om eleven inte längre behöver särskilt stöd fattas beslut om 
förflyttning till intensifierat/allmänt stöd på basen av en ny pedagogisk utredning. 

 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 kan vid behov 
användas inom det allmänna stödet och den ska användas inom det intensifierade stödet. 
 
Planen ökar lärarens kunskap om elevens situation och underlättar därigenom den enskilda 
lärarens planering av sitt arbete och samarbetet mellan lärarna. Planen ger även 
vårdnadshavaren kunskap i att stödja sitt barn. Planen är underlag för utvärdering av 
elevens framsteg, men kan inte användas för att individualisera elevens lärokurs. 
 
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. 
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Följande uppgifter ingår i planen för lärande: 
� 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 
� lösningar i anslutning till inlärningsmiljön, elevvård och handledning 
� beskrivning av det yrkesövergripande samarbetet och olika parters ansvar 
� hur samarbetet med eleven och vårdnadshavaren genomförs 
� principer och tidpunkter för uppföljning och utvärdering av elevens framsteg 
� de som deltagit i uppgörandet av planen 

 
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. 
 
Enligt Förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) 11 § 3 mom. kan eleven studera 
enligt ett eget studieprogram i stället för i den årskursindelade lärokursen. 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. 
 
Om eleven till någon del redan anses ha kunskaper och färdigheter som motsvarar den 
grundläggande utbildningens lärokurs, kan studierna för eleven ordnas med hjälp av 
särskilda undervisningsarrangemang. 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 utbildning på basen av ansökan 
och intervju, och då ska en plan för elevens lärande göras. Se kapitel 5.3. 
 
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. 

 4.5.2  Individuell plan för hur undervisningen ska ordnas 

Efter beslut om särskilt stöd, som fattas av utbildningschefen, görs en individuell plan (IP) 
för hur undervisningen ordnas upp för eleven. Den undervisning och det övriga stöd som ges 
eleven i enlighet med beslutet om särskilt stöd ska framgå av planen.  Planen ska utarbetas 
av elevens lärare och i samarbete med eleven och vårdnadshavaren. Till behövliga delar ska 
planen färdigställas inom ett yrkesövergripande samarbete. 
 
Följande punkter skall finnas med i den individuella planen för särskilt stöd: 
� elevens inlärningsförutsättningar 
� mål och undervisningsarrangemang 
� de läroämnen och ämnesgrupper samt valfria studier som eleven studerar och deras 

antal årsveckotimmar 
� särskilt prioriterade områden i de studier som eleven studerar enligt allmän lärokurs 
� planer för fortsatta studier 
� principer och tidpunkter för uppföljning och utvärdering av elevens framsteg, enligt 

modellen: mål, stoff och utvärdering/bedömning 
� pedagogiska lösningar, stödåtgärder och övriga specialarrangemang i skolan 
� en beskrivning av det yrkesövergripande samarbetet och de olika parternas 

ansvarsområden 
� genomförandet av samarbetet med eleven och vårdnadshavaren, det stöd som 

vårdnadshavaren erbjuder 
� de som deltagit i uppgörandet av planen 
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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 behov. 
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. 
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 5  FORMER AV STÖD FÖR LÄRANDE OCH 
SKOLGÅNG 

 
 



Den regionala läroplanen för årskurserna 1-9 

 16 

 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 stödundervisning. Stödundervisning kan ges på alla nivåer av stöd. 
Stödundervisning är en form av differentiering.  Eleven och vårdnadshavaren ska informeras 
om hur stödundervisningen genomförs. 

 5.1.2  Specialundervisning på deltid 

Specialundervisningen på deltid ordnas flexibelt och kan ges på samtliga stödnivåer. Eleven 
och vårdnadshavaren informeras om hur specialundervisningen på deltid genomförs. 

 5.1.3  Specialundervisning 

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.  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. 

 5.1.4  Individualisering av lärokursen i ett läroämne och befrielse 
från studier 

Det främsta 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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, enligt förvaltningsstadgan. 
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 5.1.5  Förlängd läroplikt 

Förlängd läroplikt gäller elever som p.g.a. sjukdom eller handikapp inte under nio år kan 
uppnå de mål som ställts för den grundläggande utbildningen. Läroplikten börjar ett år 
tidigare och fortgår i 11 år (25 § i lagen om grundläggande utbildning ). Det är möjligt att 
överföra elev att omfattas av den förlängda läroplikten också i ett senare skede av den 
grundläggande utbildningen. Beslutet om förlängd läroplikt och om hur undervisningen skall 
ordnas fattas individuellt för eleven på basis av  en utredning gjord av sakkunniga och enligt 
kommunens förvaltningsstadga. 

Viktiga utgångspunkter för ordnandet av undervisningen inom den förlängda 
läroplikten 

Elevens har rätt till en vardag som blir mera meningsfull om arbetstakten är lugn och eleven 
känner sig uppskattad som människa och delaktig av gemenskapen. När självständigheten 
växer blir livet mera tillfredsställande och eleven lyckligare. 
Eleven anammar en uppfattning om sig själv som en person som med framgång kan lära sig 
och ta emot nya kunskaper och färdigheter.  

Hur undervisningen ska ordnas 

Undervisningsarrangemangen för en elev som omfattas av förlängd läroplikt planeras i god 
tid. Bl.a. följande saker ska beaktas när undervisningen planeras: 
� ergonomiska möbler och hjälpmedel 
� pedagogiska verktyg 
� specialutrustning 
� behov av biträde och tolk 
� transport 
� för- och eftermiddagsvård 
� terapi under skoldagen 
� Möjligheterna till inkludering och integrering kartläggs och nödvändiga stödåtgärder och 

investeringar görs enligt rådande praxis. 

Grundläggande utbildning 

Beslutet om förlängd läroplikt fattas huvudsakligen innan läroplikten börjar (Lovisa stads 
förvaltningsstadga § 18). Samtidigt fattas beslut om det särskilda stöd som eleven behöver. 
Enligt § 18 i Lovisa stads förvaltningsstadga ska ett särskilt förvaltningsbeslut också fattas 
ifall inledningen av den grundläggande utbildningen senareläggs.  
 
Undervisningen av de elever som omfattas av förlängd läroplikt kan vid behov ordnas så att 
undervisning i det andra inhemska språket och i ett främmande språk inte ges som 
gemensamt ämne, ämnena kan kombineras till ämnesblock och indelas i delområden så som 
anges i förordningen om timfördelning. 



Den regionala läroplanen för årskurserna 1-9 

 18 

 5.1.6  Studier enligt verksamhetsområde 

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 
sjuk (lag om grundläggande utbildning 18 §). I beslutet om särskilt stöd bestäms om studier 
enligt verksamhetsområde i stället för läroämnesvis. De verksamhetsområden som hör till 
läroplanen är motoriska färdigheter, språk och kommunikation, sociala färdigheter, 
färdigheter för dagliga rutiner och kognitiva färdigheter. De tematiska helheterna inom 
undervisningen följer innehållet i den allmänna läroplanen. 

Motoriska färdigheter 

Målet för inlärning av motoriska färdigheter är att förstärka elevens kroppsuppfattning samt 
främja utvecklingen av grov- och finmotoriska färdigheter. 
Delområden: 
� kroppsmedvetenhet, kroppsuppfattning 
� grovmotorik 
� finmotorik 
� balans och koordination 
� uthållighet och muskelstyrka 
� talorganens motorik 
� kroppens rytm 
� öga-handkoordination 

Kommunikativa färdigheter 

Målet för inlärning av kommunikativa färdigheter är att utveckla elevens 
orienteringsreaktioner, som utgör grunden för att eleven ska lära sig förstå och producera 
olika uttryck. 
Delområden: 
� att utveckla orienteringsförmågan 
� att höra och lyssna 
� att förstå språkliga uttryck 
� att uttrycka sig själv 
� alternativa kommunikationsmetoder: 
� t.ex. Board Marker, Piktogram, Bliss, Teach, Pecs, tecken som stöd 
� icke-verbala uttryckssätt 
� teckenspråk 
� att känna igen ord och benämna saker 
� ordförråd/tal 
� skrivet språk/läsning 
� utveckling av tankeförmågan 

Sociala färdigheter 

Målet för inlärning av sociala färdigheter är att utveckla elevens färdigheter att fungera i 
sociala relationer och i olika omgivningar. Delområdena ska innehålla mål för interaktiva 
färdigheter och självkontroll. 
Delområden: 
� interaktiva färdigheter (bl.a. ögonkontakt, att lägga märke till och reagera på 

omgivningens signaler) 
� att känna igen och ge uttryck för känslor, att bemästra känslor 
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� självkontroll (bl.a. att välja mellan olika alternativ och initiativförmåga) 
� att känna igen sociala koder 

Dagliga färdigheter 

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. 
Självständighetsträningen har som mål att göra eleven medveten om sina egna behov och 
utveckla färdigheterna att fungera självständigt i sin egen omgivning. Var och en som 
arbetar med barnet ska förbinda sig till att ge eleven en chans att öva sina färdigheter i alla 
möjliga situationer. Personalen hjälper bara till i de situationer då elevens egna färdigheter 
inte är tillräckliga för att klara av uppgiften. 
Delområden: 
� hur man hälsar och presenterar sig själv 
� måltider 
� hur man klär på sig 
� personlig hygien 
� hur man tar hand om sig själv och reglerar fysisk närhet 
� studiefärdigheter, hälso- och säkerhetsfrågor 
� fritid och hobbyer 
� att bo hemma/på internat/i vårdhem 

Kognitiva färdigheter 

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. Det centrala i inlärningsprocessen är 
att utveckla förmågan att efterhärma och lära sig efter modell samt att utveckla minnet. 
 
Delområdena fokuserar på att stimulera och träna sinnena, övningar att göra val, 
klassificering, problemlösning och övningar i att förstå förhållandet mellan orsak och verkan 
Delområden: 
� att stimulera och förnimma sinnena 
� att reagera på visuell stimulans samt objektkonstans 
� minnesträning 
� lekar 
� språklig härmning 
� lokalisering av objekt och spatiala relationer 
� användning av olika föremål 
� funktionell inlärningsförmåga 
� förhållandet mellan orsak och verkan 
� problemlösning 

Undervisningen i sin helhet 

Undervisningen av elever som omfattas av förlängd läroplikt ordnas ämnesvis när det är 
möjligt. I praktiken ges undervisningen ofta som ämneshelheter. 
 
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 
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undervisningen kan innehållen för olika verksamhetsområden integreras. I undervisning som 
ordnas enligt verksamhetsområde ingår också alltid inslag av habilitering och vård. 

Rehabilitering och terapi 

Fostran, undervisning samt den pedagogiska, sociala och medicinska rehabiliteringen bildar 
en enhet. Samordnandet av dessa förutsätter samarbete mellan undervisnings-, hälso- och 
socialväsendet. 
 
Aktiviteter och uppgifter som ingår i undervisningen och rehabiliteringen utförs i skolan, i 
hemmet, under fritidsaktiviteterna och i andra dagliga livssituationer. Vanliga former av 
rehabiliteringsterapi som också ordnas under skoldagen är t.ex. fysio- och ergoterapi, 
talterapi, lekterapi samt sensomotorisk rehabilitering. 
 
Ansvaret för elevernas handlednings- och stödtjänster för rehabilitering och andra personliga 
behov ligger fortsättningsvis hos kommunens social- och hälsoväsende. Elevens behov är 
grunden för innehållet i fostran, undervisningen och rehabiliteringen. Vårdnadshavarna deltar 
i mån av möjlighet i planeringen. Lärare, biträden, terapeuter och andra samarbetsparter 
deltar. Speciella arrangemang för eleven skall beaktas 

 5.2  Handledning och övrigt stöd 

 5.2.1  Samarbetet mellan hem och skola 

Undervisningen ska genomföras i samarbete med hemmen. 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 läroplikten. Skolan stödjer hemmet i den fostrande uppgiften och svarar för sin 
del för att fostra och undervisa eleven. Det är viktigt att vårdnadshavarna har möjlighet att 
vara delaktiga i att ställa upp mål för, planera och utvärdera skolans fostrande arbete. 
 
Inom ramen för samarbetet mellan hem och skola ska elevens frånvaro följas upp. Skolan 
ska informera vårdnadshavaren om elevens frånvaro. Skolan ska informera vårdnadshavarna 
om verksamheten inom elevvården, 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. 
 
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. 
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 5.2.2  Ordnandet av handledning 

Varje elev har rätt att utöver undervisning få handledning. 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. 
 
De viktigaste formerna av arbetslivsorientering är besök av representanter för 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. 

 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 ska kunna delta i 
undervisningen. 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. 
  
Eleven kan få tillfälligt eller mer långvarigt stöd för lärandet av ett skolgångsbiträde. 
Skolgångsbiträden kan arbeta inom allmänundervisningen med en eller flera elever som 
behöver stöd. 
 
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. 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. 
 
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. 
 
I Lovisa är det utbildningschefen som beslutar om tolknings- och biträdestjänster. 

 5.2.4  Annan verksamhet som stödjer den grundläggande 
utbildningen 
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För eleverna kan i samband med den grundläggande utbildningen ordnas 
biblioteksverksamhet, klubbverksamhet och annan verksamhet som nära anknyter till 
utbildningen. Verksamhet kan vid behov ordnas som en del av det systematiska stödet för 
eleverna. 
 
Lovisa Sensomotoriska centrum, Senso, hör till bildningscentralen och jobbar i nära 
samarbete med specialundervisningen. Centret jobbar enligt INPP:s test- och 
habiliteringsmetoder. Alla förskolebarn i Lovisa har möjlighet att delta i Audilextestning. 
Avsikten är att i tid hitta barn i riskgruppen för läs- och skrivsvårigheter. 
 
Lappträsk och Lovisa arrangerar eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2, samt för elever 
som omfattas av särskilt stöd. Möjlighet till eventuell morgonverksamhet klargörs vid läsårets 
början. En eftermiddagsgrupp ordnas så nära skolan som möjligt. Verksamheten är 
avgiftsbelagd. 

 5.3  Flexibel grundläggande utbildning 

Syftet med flexibel grundläggande utbildning är att minska avbrotten i den grundläggande 
utbildningen och att förebygga utslagning. Med flexibel grundutbildning 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 arbetsplatsen och i andra inlärningsmiljöer, genom yrkesövergripande 
samarbete samt med hjälp av stöd- och rådgivningstjänster. 
 
Undervisningen är avsedd för elever i årskurserna 8 och 9 som underpresterar, som saknar 
studiemotivation och som ser ut att hotas av utslagning från fortsatt utbildning och 
arbetslivet. En ny elev väljs till flexibel grundläggande utbildning utgående från en ansökan 
av eleven eller vårdnadshavaren. Eleven antas på basen av ansökan och intervju med elev 
och vårdnadshavare. 
 
Undervisningen ordnas som närundervisning i skolan och delvis på arbetsplatser och i andra 
lärmiljöer i form av handledda studier. De mål, inlärningsmiljöer och stödåtgärder som ställts 
upp för eleven, planeras och genomförs så, att de motsvarar målen för den grundläggande 
utbildningen. I den flexibla grundläggande utbildningen betonas praktiska och 
arbetsinriktade studiemetoder. Klassen jobbar med en ansvarig specialklasslärare och en 
ungdomsledare. Timlärare anlitas vid behov. Till klassens förfogande står också en 
handledare, coach, som stöder eleven inför arbetet utanför skolan. 
 
För elev uppgörs en plan för lärande. 
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 5.4  Elevvård och främjandet av trygghet och säkerhet 

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen används begreppen elevvård, 
elev och skola i stället för de i lagen om elev- och studerandevård använda begreppen 
elevhälsa, studerande och läroanstalt. 
I takt med att barnens och de ungas uppväxtmiljö och skolans verksamhetsmiljö förändras, 
har elevvården blivit en allt viktigare del av skolans kärnverksamhet. Elevvården hänger nära 
samman med skolans fostrings- och undervisningsuppdrag. Elevvårdsarbetet ska utgå från 
barnets bästa. 
Eleven har rätt att avgiftsfritt få den elevvård som behövs för att eleven ska kunna delta i 
undervisningen. Elevvård innebär att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda 
psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och verksamhet som ökar förutsättningarna 
för dessa i skolan. Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam elevvård 
som stödjer hela skolan. Utöver det har eleverna också lagstadgad rätt till individuell 
elevvård. Yrkesövergripande samarbete är centralt inom elevvården. Elevvårdsarbetet ska 
grunda sig på konfidentialitet och ett respektfullt förhållningssätt till eleven och 
vårdnadshavaren samt att man stödjer deras delaktighet. 
Elevvården i den grundläggande utbildningen och planerna som anknyter till den regleras i 
lagen om elev- och studerandevård. I detta kapitel beskrivs de centrala principerna för 
elevvården och målen för den elevvård som hör till undervisningsväsendet. Kapitlet 
innehåller även anvisningar för arbetet med den lokala läroplanen och den skolspecifika 
elevvårdsplanen. Stödet för lärande och skolgång som ingår i undervisningen beskrivs i 
kapitel 7 i grunderna för läroplanen. 

Elevvård i Lovisa och Lappträsk 

I varje skola inom den grundläggande utbildningen i Lovisa och Lappträsk tillämpas elevvård 
i enlighet med läroplanen. Elevvården anknyter till skolpersonalens fostrings- och 
undervisningsuppdrag. Elevvården är en uppgift som hör till alla som arbetar i 
skolgemenskapen. Skolans elevvårdsverksamhet leds av skolans rektor, biträdande rektor 
eller föreståndare. 

 5.4.1  Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 

Elevvården ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och 
social- och hälsovårdsväsendet så att elevvården bildar en fungerande och 
sammanhängande helhet. Elevvården ska genomföras i samarbete med eleven och elevens 
vårdnadshavare med hänsyn till elevens ålder och förutsättningar. Vid behov ska man också 
samarbeta med andra aktörer. Om det finns orsak till oro gällande skolgemenskapen eller i 
anknytning till elevernas välbefinnande försöker man hitta en lösning i samarbete med 
eleverna och vårdnadshavarna. 
Elevvården i skolan är en uppgift som hör till alla som arbetar i skolgemenskapen och alla 
som ansvarar för elevvårdstjänsterna. Skolans personal bär det primära ansvaret för 
välbefinnandet i skolgemenskapen. Till elevvårdstjänsterna hör psykolog- och 
kuratorstjänster samt skolhälsovårdstjänster. Dessa experters uppgifter berör både individen, 
gemenskapen och samarbetet. Tjänsterna ska vara lätt tillgängliga för eleverna och 
vårdnadshavarna. Tjänsterna ska ordnas inom lagstadgad tid. 
Eleverna och deras vårdnadshavare ska informeras om den elevvård som finns att tillgå och 
anvisas att söka de elevvårdstjänster som de behöver. Elevens och vårdnadshavarens 
delaktighet i elevvården, systematiskt samarbete och information om elevvården ökar 
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kännedomen om elevvården och sänker tröskeln att anlita tjänsterna. Att personalen inom 
olika yrkesgrupper konsulterar varandra är en viktig arbetsmetod inom elevvården. 
Målen, uppdragen och principerna för genomförandet av elevvården ska utgöra en 
sammanhängande kontinuitet som sträcker sig från förskoleundervisningen till utbildningen 
på andra stadiet. Kommunikationen mellan de olika utbildningsstadierna är viktig när man 
funderar över elevvården som helhet. Enhetliga förfaringssätt stödjer elevens hälsa, 
välbefinnande och lärande i de olika utvecklingsstadierna. Samarbetsstrukturerna, -formerna 
och -förfaringssätten för den yrkesövergripande elevvården ska utvecklas inom skolan och 
med olika samarbetsparter. Utvecklingsarbetet förutsätter systematisk utvärdering av 
elevvården. 

Yrkesövergripande samarbete inom elevvården i Lovisa och Lappträsk 

Elevvården ska utgå från elevens behov, och elevens ålder och förutsättningar ska beaktas. 
Elevvården ska verka på ett yrkesövergripande sätt. 
Multiprofessionella experter ska samarbeta och konsultera varandra. Servicen riktas till 
gemenskapen eller individen. Skolan ska ansvara för att informera eleven och 
vårdnadshavaren och för att anvisa dem att söka elevvårdstjänster. Elevvården ska bilda en 
sammanhängande helhet som sträcker sig från förskoleundervisningen till utbildningen på 
andra stadiet. Elevvårdens funktionsduglighet och de gemensamma tillvägagångssätten 
utvärderas och utvecklas planmässigt genom utbildningsanordnarens försorg 
Skolhälsoenkäter och kundenkäter ska ge information om hur väl elevvården fungerar. 

Elevvårdsgrupper  

Utbildningsanordnaren ska tillsätta en styrgrupp för elevvården och elevvårdsgrupper för de 
enskilda skolorna. Ärenden som gäller en enskild elev ska behandlas i en expertgrupp som 
tillsätts från fall till fall. Alla tre grupper har sina egna uppgifter och en sammansättning som 
bestäms utgående från uppgifterna. Alla elevvårdsgrupper ska vara yrkesövergripande, vilket 
innebär att gruppen utöver undervisningspersonal också ska ha medlemmar som företräder 
skolhälsovården samt psykolog- och kuratorstjänster i enlighet med vad ärendet som 
behandlas förutsätter. 
Styrgruppen ansvarar för den allmänna planeringen, utvecklingen, styrningen och 
utvärderingen av den enskilda utbildningsanordnarens elevvård. Styrgruppens uppgifter kan 
också skötas av någon annan för ändamålet lämplig grupp. Två eller flera 
utbildningsanordnare kan också ha en gemensam styrgrupp. Samma grupp kan också vara 
gemensam för flera utbildningsformer och det är då befogat att använda benämningen 
styrgrupp för elevhälsa. 
Skolans elevvårdsgrupp ansvarar för planeringen, utvecklingen, genomförandet och 
utvärderingen av skolans elevvård. Gruppen leds av en person som utses av 
utbildningsanordnaren. Utbildningsanordnaren ska tillsammans med de sektorer som 
producerar elevvårdstjänster bestämma om gruppens sammansättning, uppgifter och 
förfaringssätt. Elevvårdsgruppen kan vid behov höra experter. Gruppens viktigaste uppgift är 
att främja välbefinnande och säkerhet i skolan och att genomföra och utveckla övrig 
gemensam elevvård. 
En expertgrupp ska sammankallas för att utreda behovet av stöd och ordna 
elevvårdstjänster för en enskild elev eller en viss elevgrupp. Gruppen sammankallas av den 
person i undervisningspersonalen eller elevvården som ärendet på grund av personens 
arbetsuppgifter hör till. Gruppens yrkesövergripande sammansättning bestäms från fall till 
fall och utgående från ärendet som behandlas. Expertgruppen ska utse en ansvarsperson 
inom gruppen. För att utse experter till medlemmar i gruppen och för att andra 
samarbetspartner eller närstående till eleven ska få delta i arbetet i gruppen förutsätts 
elevens eller vårdnadshavarens samtycke. 
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Elevvårdsgrupperna i Lovisa och Lappträsk 

Elevvården i Lovisa och Lappträsk leds av en yrkesövergripande styrgrupp, styrgruppen för 
elevvården. Ordförande för gruppen är bildningsdirektören Gruppen styr planeringen, 
utvecklingen och utvärderingen av elevvården. Gruppen ska koordinera elevvården inom 
bägge kommunerna. 
Det ska finnas en elevvårdsgrupp i varje skola. Gruppen ska ha en yrkesövergripande 
sammansättning och den leds av skolans rektor, biträdande rektor eller föreståndare. 
Skolpsykologen, kuratorn, skolhälsovårdaren och specialläraren är medlemmar i gruppen. I 
skolor med årskurserna 7–9 hör också elevhandledaren till gruppen. Övriga lärare och 
sakkunniga ska kallas enligt överenskommelse till gruppen. Gruppens uppgift är att planera, 
utveckla, styra och utvärdera det skolvisa elevvårdsarbetet. Den skolvisa elevvårdsgruppens 
centrala uppgift är att sörja för välbefinnandet och säkerheten i skolan. 
Ärenden som gäller en enskild elev eller elevgrupp ska behandlas i expertgrupper vars 
sammansättning bestäms från fall till fall. Till expertgrupperna väljs de personer som 
ansvarar för elevens välbefinnande. Ifrågavarande grupp sammankallas av den person som 
ärendet på grund av personens arbetsuppgifter hör till. Gruppen ska inom sig utse en 
ansvarsperson. Ansvarspersonen samarbetar med eleven och vårdnadshavaren när 
medlemmarna i gruppen utses. För att utse medlemmarna till gruppen förutsätts elevens 
eller vårdnadshavarens samtycke. 

 5.4.2  Gemensam elevvård 

Elevvården är en viktig del av verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen. Till 
den gemensamma elevvården hör att följa upp, utvärdera och utveckla välbefinnandet i 
skolgemenskapen och elevgrupperna. Dessutom ska men se till att skolmiljön är hälsosam, 
trygg och fri från hinder. Gemensamma förfaringssätt ska utvecklas i samarbete med 
eleverna, vårdnadshavarna och övriga myndigheter och aktörer som främjar barns och 
ungas välbefinnande. 
Att eleverna och vårdnadshavarna är delaktiga och får sin röst hörd i frågor som gäller den 
gemensamma elevvården är viktigt och stärker välbefinnandet. Utbildningsanordnaren ska 
främja elevernas delaktighet. Elevvården skapar förutsättningar för samhörighet, omsorg och 
öppen växelverkan i skolan. Förfaringssätt som ökar delaktigheten hjälper också till att 
förebygga och upptäcka problem i ett tidigt skede och ordna det stöd som behövs. 
Eleven har rätt till en trygg studiemiljö. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social 
trygghet. Utgångspunkten för ordnandet av undervisningen är att garantera elevernas och 
personalens säkerhet i alla situationer. En lugn atmosfär främjar arbetsron. Ordningsregler 
ökar säkerheten, trivseln och den interna ordningen i skolan. Utbildningsanordnaren ska som 
en del av den skolspecifika elevvårdsplanen utarbeta en plan för att skydda eleverna mot 
våld, mobbning och trakasseri. Om det förekommit trakasserier, mobbning eller våld i skolan 
eller på skolvägen, ska läraren eller rektorn informera vårdnadshavarna till de inblandade 
eleverna. 
Omsorg om skolbyggnad, undervisningslokaler och läromedel bidrar till en hälsosam och 
trygg miljö. Skolan ska ha enhetliga förfaringssätt för undervisning som genomförs i olika 
lärmiljöer och för rasterna. Säkerhetsanvisningar för undervisningen i olika läroämnen ska 
följas. Utbildningsanordnaren ska se till att elevens lärmiljö är trygg under perioden med 
praktisk arbetslivsorientering. Man ska systematiskt främja och följa upp välbefinnandet i 
skolgemenskapen och att skolmiljön är hälsosam och trygg. Skolmiljön ska granskas och 
utvärderas med tre års mellanrum. Till främjande av trygghet hör också de förfaringssätt 
som gäller skoltransporterna, datasäkerheten och att förebygga olyckor. 

Gemensam elevvård i Lovisa och Lappträsk 
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I det gemensamma elevvårdsarbetet ska hela skolgemenskapens välbefinnande utvecklas. 
Elevvården är ett yrkesövergripande arbete, där elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet 
framhävs. I sin egen elevvårdsplan ska skolan redogöra för de åtgärder som främjar 
delaktighet och positiv växelverkan. 
Skolorna ska uppdatera sina säkerhetsanvisningar årligen.  
I den gemensamma elevvården ingår också regionalt samarbete. Regionalt samarbete är till 
exempel att planmässigt genomföra olika övergångsskeden.  

 5.4.3  Individuell elevvård 

Med individuell elevvård avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster som 
ges eleven samt yrkesövergripande(se) elevvård som gäller en enskild elev. De omfattande 
hälsoundersökningar som genomförs inom skolhälsovården och andra återkommande 
kontroller är en del av den individuella elevvården. Sammanställningarna av dem ger 
information som också kan användas inom den gemensamma elevvården. 
Målet med den individuella elevvården är att följa upp och främja elevens utveckling, hälsa, 
välbefinnande och lärande som helhet. Det är också viktigt att garantera tidigt stöd och 
förebygga problem. Elevernas individuella förutsättningar, resurser och behov ska beaktas 
både när elevvårdsstödet planeras och i skolans vardag. 
Individuell elevvård förutsätter alltid elevens och vid behov vårdnadshavarens samtycke. 
Elevens delaktighet, egna önskemål och åsikter om åtgärder och lösningar som gäller honom 
eller henne ska beaktas enligt elevens ålder, utvecklingsnivå och övriga personliga 
förutsättningar. Växelverkan ska vara öppen och präglas av respekt och konfidentialitet. 
Arbetet ska ordnas så att eleven upplever situationen som rofylld och att han får sin röst 
hörd. Bestämmelser om sekretess och överlämnande av uppgifter ska följas i 
elevvårdsarbetet. 
Också när det gäller stöd för en enskild elev ska behandlingen av ett ärende i en 
expertgrupp och gruppens sammansättning grunda sig på elevens eller vid behov 
vårdnadshavarens samtycke. Med specifikt skriftligt samtycke av eleven eller 
vårdnadshavaren får behövliga samarbetsparter inom elevvården eller närstående till eleven 
delta i behandlingen av ärendet. Medlemmarna i gruppen har dessutom rätt att be behövliga 
experter om råd i elevens ärende. Däremot behövs inget samtycke när det är fråga om att 
behandla ärenden och göra utredningar som hänför sig till intensifierat och särskilt stöd och 
som görs i yrkesövergripande samarbete med elevvårdens yrkesutbildade personal. 
Behandlingen av en enskild elevs ärende i en expertgrupp ska dokumenteras i en 
elevvårdsjournal. Den ansvariga i gruppen ska i elevvårdsjournalen anteckna de uppgifter 
som är nödvändiga för att ordna och genomföra den individuella elevvården. Anteckningarna 
kan också göras av andra medlemmar i expertgruppen. Journalen ska föras i fortlöpande och 
kronologisk form. Enligt lagen om elev- och studerandevård ska journalen innehålla följande 
uppgifter: 
� elevens namn, personbeteckning, hemkommun och kontaktinformation samt, för 

minderåriga elever, vårdnadshavarens eller en annan laglig företrädares namn och 
kontaktinformation 

� datum för dokumenteringen samt vem som gjort den och hans eller hennes yrkes- eller 
tjänsteställning, 

� vem som deltagit i mötet och deras ställning, 
� vad ärendet gäller och vem som inlett ärendet, 
� vilka åtgärder som vidtagits medan elevens situation har utretts, såsom utlåtanden, 

undersökningar och utredningar, 
� vilka åtgärder som vidtagits, såsom samarbete med olika parter samt tidigare och 

nuvarande stödåtgärder, 
� uppgifter om behandlingen av ärendet vid gruppens möte, mötesbesluten och planen för 

genomförande av besluten, samt 
� vem som ansvarar för genomförandet och uppföljningen. 
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Om uppgifter i en elevvårdsjournal lämnas ut till en utomstående, ska det i handlingen 
dessutom antecknas vilka uppgifter som lämnats ut, till vem och på vilka grunder. 
Elevvårdsjournaler och övriga dokument som man inom elevvården upprättat eller erhållit 
angående enskilda elever ska införas i ett elevvårdsregister. Utbildningsanordnaren ansvarar 
för behandlingen av personuppgifter och upprätthåller ifrågavarande register. Uppgifter som 
införts i elevvårdsregistret och som gäller en enskild elev eller någon annan enskild person är 
sekretessbelagda. 
Skolhälsovårdspersonalen och psykologerna ska på föreskrivet sätt anteckna det individuella 
elevvårdsarbetet i en patientjournal och andra journalhandlingar. På motsvarande sätt ska 
kuratorerna inom elevvården anteckna klientuppgifterna i en klientjournal. 
Trots sekretessbestämmelserna har de som deltar i anordnandet och genomförandet av 
individuell elevvård för en elev rätt att av varandra få och till varandra och den myndighet 
som ansvarar för elevvården lämna ut sådana uppgifter som är nödvändiga för att den 
individuella elevvården ska kunna ordnas och genomföras. De har också rätt att få och till 
varandra och till elevens lärare, rektor och utbildningsanordnaren lämna ut information som 
är nödvändig för att elevens undervisning ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Den 
som lämnar ut information måste till exempel överväga om det handlar om information som 
är nödvändig för att garantera elevens eller de övriga elevernas säkerhet. Informationen kan 
till exempel gälla en sjukdom som eleven har som måste beaktas i 
undervisningssituationerna. Även om det finns en lagstadgad grund för att lämna ut 
information är det, med tanke på samarbetet och förtroendet, alltid bäst att i första hand be 
om elevens eller vårdnadshavarens samtycke för att lämna ut sekretessbelagda uppgifter.  
Om en elev övergår till undervisning eller utbildning som ordnas av en annan 
utbildningsanordnare, ska den tidigare utbildningsanordnaren begära samtycke av eleven 
eller vid behov av elevens vårdnadshavare till att sådana sekretessbelagda uppgifter i 
elevvårdens klientregister som behövs för elevvårdens kontinuitet får överlämnas till den nya 
utbildningsanordnaren. Däremot ska uppgifter som är nödvändiga med tanke på ordnandet 
av undervisningen, trots sekretessbestämmelserna och utan dröjsmål, överlämnas till den 
nya utbildningsanordnaren eller anordnaren av gymnasieutbildning eller yrkesutbildning. 
Motsvarande uppgifter kan också ges på den nya utbildningsanordnarens begäran. 

Individuell elevvård i Lovisa och Lappträsk 

Den individuella elevvården och arbetet inom expertgruppen som sammansatts till stöd för 
den, ska alltid grunda sig på elevens eller vårdnadshavarens samtycke. I det individuella 
arbetet framhävs den enskilda elevens delaktighet och rätt att få sin röst hörd. 
Expertgruppen utser inom sig en ansvarsperson med uppgift att införa de uppgifter som 
läroplanen förutsätter i elevens elevvårdsjournal. Skolhälsovården, skolpsykologerna och 
kuratorerna har dessutom sina egna system för dokumentering och arkivering. 

 5.4.4  Elevvårdsplaner 

Läroplanen ska till den del den berör elevvården göras upp i samråd med de myndigheter 
som sköter uppgifter inom den kommunala social- och hälsovården. Eleverna ska ges 
möjlighet att delta i beredandet av läroplanen, planerna som anknyter till läroplanen och 
skolans ordningsstadga. Skolans elevkår ska höras innan planerna och reglerna fastställs. 
Beredningsarbetet ska ske i samarbete med vårdnadshavarna och vid behov också med 
andra myndigheter och samarbetspartner. 
På lokal nivå består elevvårdsplanen av tre olika planer som tillsammans styr planeringen 
och genomförandet av elevvården. Planerna ska utarbetas i yrkesövergripande samarbete. 
Planerna är: 
� en välfärdsplan för barn och unga, där uppgifter om elevvården antecknas, 
� en beskrivning av elevvården i den lokala läroplanen och 
� skolspecifik elevvårdsplan. 
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Avsnittet om elevvård i den lokala läroplanen och skolspecifika elevvårdsplaner ska utarbetas 
utgående från välfärdsplanen för barn och unga och övriga riktlinjer som gäller barns och 
ungas välbefinnande och trygghet i kommunen. 

Elevvårdsplaner i Lovisa och Lappträsk 

Läroplanen ska till den del som den berör elevvården göras upp i ett yrkesövergripande 
samråd. I Lovisa fastställs läroplanen av bildningsnämndens sektioner och i Lappträsk av 
bildningsnämnden. Styrgruppen för elevvården ansvarar för att innehållet som gäller 
elevvård är enhetligt i läroplanen och välfärdsplanen för barn och unga. Styrgruppen styr 
utarbetandet av de skolvisa elevvårdsplanerna. 

 5.4.5  Frågor som avgörs på lokal nivå och uppgörandet av en 
skolspecifik elevvårdsplan 

Beskrivning av elevvården i den lokala läroplanen 

Läroplanen ska beskriva de lokala målen och tillvägagångssätten inom elevvården i den 
grundläggande utbildningen. Sambandet med välfärdsplanen för barn och unga ska 
beskrivas i läroplanen, liksom de riktlinjer som styr arbetet med de skolspecifika 
elevvårdsplanerna. Det är ändamålsenligt om riktlinjerna för elevvårdsplanerna innehåller en 
grundstruktur och en del av de ärenden som ska ingå i planerna. På det viset kan man 
säkerställa att planerna är tillräckligt enhetliga i alla skolor. De gemensamma delarna ska 
preciseras och kompletteras skolvis. 

Skolspecifik elevvårdsplan 

Utbildningsanordnaren svarar för att det för varje skola utarbetas en plan för hur elevvården 
ska genomföras, utvärderas och utvecklas. Planen ska utarbetas i samråd med skolans 
personal, eleverna och deras vårdnadshavare. Elevvårdsplanen kan också vara gemensam 
för två eller flera skolor. Planen ska ses över inom ett år efter det att kommunens 
välfärdsplan för barn och unga har setts över. Välfärdsplanen för barn och unga ska 
godkännas i varje kommuns kommunfullmäktige och ses över minst vart fjärde år. 
I samband med att elevvårdsplanen utarbetas, ska man komma överens om hur skolans 
personal, eleverna och vårdnadshavarna och, till de delar det behövs, samarbetsparterna ska 
göras förtrogna med planen. Samtidigt avtalas om hur ovan nämnda parter ska informeras 
om planen. 

Frågor som avgörs på lokal nivå och uppgörandet av skolspecifika 
elevvårdsplaner i Lovisa och Lappträsk 

Elevvårdens syfte är att öka skolgemenskapens och elevgruppernas välbefinnande. 
Gemensamma tillvägagångssätt ska utvecklas systematiskt och på ett yrkesövergripande 
sätt. Elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet ska främjas planmässigt. Målet är att 
främja elevens helhetsmässiga utveckling, hälsa, välbefinnande och lärande. 
Att stöda en positiv växelverkan med eleverna och vårdnadshavarna ska utgöra en del av 
skolans samarbetande verksamhetskultur. I skolorna ska strukturer och verksamhetsmodeller 
som stärker elevernas delaktighet utvecklas, till exempel elevkårs-, vänelevsverksamhet. 
Eleverna i årskurserna 7–9 får delta i behandlingen av resultaten för skolhälsoenkäten och i 
utarbetandet av utvecklingsförslag. 
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Undervisnings- och fostringsarbetet ska styra eleverna till positiv växelverkan och lösning av 
problemsituationer. Syftet är att lösa konfliktsituationer med positiva tillvägagångssätt 
genom att eleven erbjuds diskussions- och förlikningsförfarande. 
Att ordna elevvård och främja välbefinnandet kommer an på alla i skolan. Varje skola ska 
också ha en för respektive skola utsedd skolhälsovårdare, skolpsykolog och skolkurator. 
Principerna för elevvårdens verksamhet ska presenteras på skolornas webbplatser, i Wilma 
och i läsårsplanen. Skolorna ska presentera elevvårdens verksamhet på föräldramöten eller 
andra gemensamma evenemang. 

Den skolspecifika elevvårdsplanen ska innehålla följande element: 

1. Det totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster 
För att garantera att tjänsterna fördelas jämlikt och att verksamheten inriktas på ett 
ändamålsenligt sätt uppges i elevvårdsplanen en uppskattning av det totala behovet av 
elevvård i skolan och tillgängliga elevvårdstjänster. Det totala behovet av elevvård och 
omfattningen av de tillgängliga elevvårdstjänsterna anges enligt vad de är när planen 
bereds. Ifall behovet förändras, kan uppskattningen justeras. 
Uppskattningen av det totala behovet av elevvård stöder fördelningen av skolans tillgängliga 
resurser mellan gemensam och individuell elevvård och elevvårdssamarbetet. 
Uppskattningen ska ta hänsyn till den arbetsinsats som förutsätts av 
undervisningspersonalen och experter inom elevvårdstjänsterna för att följa upp, utveckla 
och genomföra elevvården. Uppföljningsinformation om barnens och de ungas hälsa och 
välbefinnande och deras levnadsförhållanden ska mångsidigt utnyttjas. Behoven i 
skolgemenskapen och skolmiljön, bostadsområdets särdrag samt antalet elever som behöver 
intensifierat eller särskilt stöd i skolan ska också beaktas. I uppskattningen ska man också 
beakta information som man fått av eleverna och vårdnadshavarna samt undervisnings- och 
elevvårdspersonalen. 
Elevvårdsplanen ska innehålla en uppskattning av de elevvårdstjänster som är tillgängliga i 
skolan, nämligen skolhälsovårds- samt psykolog- och kuratorstjänster. Dessutom ska planen 
beskriva 
� hur elevvårdstjänsterna ordnas och vilken arbets- och ansvarsfördelning de förutsätter 

samt det yrkesövergripande samarbete som behövs för att genomföra tjänsterna, samt 
� hur elevvårdstjänsterna fördelas mellan individuell elevvård, gemensam elevvård och 

elevvårdssamarbete samt utveckling och uppföljning av elevvården. 

Det totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster i Lovisa och 
Lappträsk 

Varje skola ska ha tillgång till en utsedd skolhälsovårdare, skolkurator och skolpsykolog. 
Dessa tjänster ordnas i regel som samarbetsområdets egna tjänster. 
Skolan ska uppskatta och beskriva hur de tillgängliga elevvårdstjänsterna motsvarar det 
totala behovet. Vid uppskattningen ska skolan begagna sig av undervisningspersonalen, 
experter, regionala arbetsgrupper, skolhälsoundersökningar, gemensamma uppgifter för 
omfattande hälsoundersökningar, statistiska uppgifter och kundrespons. Skolan tilldelar 
styrgruppen elevvårdens utvecklingsbehov för kännedom. 
2. Gemensam elevvård och tillvägagångssätt 
I elevvårdsplanen ska den gemensamma elevvården beskrivas som helhet, närmare bestämt 
� hur den gemensamma elevvården ordnas och hur man i genomförandet främjar hälsa, 

trygghet och välbefinnande i skolgemenskapen och skolmiljön. 
� Dessutom ska elevvårdsplanen beskriva 
� tillvägagångssätt och praxis i skolans elevvårdsgrupp, 
� samarbetet med utomstående parter som främjar barns och ungas välbefinnande för att 

utveckla den gemensamma elevvården, 
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� samarbetet i anslutning till elevhandledning, utbildningsövergångar och planering av 
fortsatta studier, 

� samarbetet och tillvägagångssätten i samband med undersökningar av skolmiljön och 
välbefinnandet i skolan, 

� samarbetet i anslutning till hälsorådgivning och undervisning i hälsokunskap, 
� ordningsreglerna, 
� hur frånvaro följs upp, hur man informerar om frånvaro och hur man ingriper, 
� hur olyckor förebyggs, hur första hjälpen är ordnad och hur barnen hänvisas till vård, 
� hur man förebygger användning av tobaksvaror, alkohol och andra rusmedel och hur 

man ingriper i användningen, 
� anvisningar om väntetider och säkerhet i fråga om skoltransporter, 
� en plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier, samt 
� hur man agerar vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer. 

I det följande definieras innehållet i de två sistnämnda planerna närmare: 
a. Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier 
En plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier ska utarbetas. Den ska 
ta hänsyn både till elevernas inbördes samspel och samspelet mellan eleverna och de vuxna i 
skolan. Planen ska beskriva: 
� hur man förebygger och ingriper vid mobbning, våld och trakasserier, 
� hur ovannämnda frågor beaktas på skol-, grupp- och individnivå, 
� hur individuellt stöd, behövlig vård, övriga åtgärder och uppföljning ordnas, både för 

förövaren och för den som utsatts, 
� samarbetet med vårdnadshavarna, 
� samarbetet med de myndigheter som behövs, 
� hur personalen, eleverna, vårdnadshavarna och samarbetsparterna ska göras förtrogna 

med och informeras om planen, samt 
� hur planen uppdateras, följs upp och utvärderas. 

b. Verksamhet vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer 
I elevvårdsplanen ska verksamheten vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer 
beskrivas. Krisplanen ska beredas i samarbete med de myndigheter som behövs och med 
beaktande av andra anvisningar angående kriser, hotfulla eller farliga situationer, såsom 
exempelvis räddningsplanen. Planen ska beskriva: 
� krisförebyggande och krisförberedande arbete samt hantering av akuta krissituationer, 
� principerna för ledningen, samarbetet samt arbets- och ansvarsfördelningen i 

krissituationer och i krisförebyggande arbete, 
� principerna för information och kommunikation, intern och extern och mellan skolan och 

utbildningsanordnaren, 
� hur psykosocialt stöd och eftervård ordnas, 
� hur personalen, eleverna, vårdnadshavarna och samarbetsparterna ska göras förtrogna 

med och informeras om planen, 
� hur beredskapsövning genomförs, samt 
� hur planen utvärderas och uppdateras. 

Gemensam elevvård och tillvägagångssätt i Lovisa och Lappträsk 

Varje skola ska ha ordningsregler, som gås igenom och vid behov justeras årligen.  
Den skolvisa gemensamma elevvårdsgruppen styr 
� planen för hur olyckor ska förebyggas, hur första hjälpen ska ordnas och hur barnen ska 

hänvisas till vård 
� planen för hur man ska förebygga användning av tobaksvaror, alkohol och andra 

rusmedel och hur man ska ingripa i användningen 
� anvisningar om väntetider och säkerhet i fråga om skoltransporter. 

I skolorna i Lovisa och Lappträsk används systemet Wilma. Med hjälp av systemet följs och 
meddelas frånvaro. 
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a. För att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier görs det upp en plan (KiVa). 
I planen ska man beskriva hur man förebygger och ingriper i eventuella händelser, hur man 
behandlar händelserna i fråga och hur stöd, vård och övriga nödvändiga åtgärder samt 
uppföljning ordnas. Planen görs upp och genomförs i samarbete med vårdnadshavarna och 
behövliga myndigheter. Planen följs och utvärderas, och den uppdateras regelbundet. 
b. Varje skola ska göra upp en krisplan, där verksamheten vid akuta kriser och hotfulla eller 
farliga situationer beskrivs. Den ska beredas i samarbete med de myndigheter som behövs 
och med beaktande av bl.a. räddningsplanen. Planen ska beskriva förebyggande metoder, 
krisförberedande arbete, tillvägagångssätt, principer för ledning, samarbete och information 
samt stöd och eftervård. Personalen, eleverna, vårdnadshavarna och nödvändiga 
samarbetspartner ska informeras om planen. Det ska genomföras beredskapsövningar och 
planen ska uppdateras och utvärderas regelbundet. 
3. Ordnandet av individuell elevvård 
I elevvårdsplanen ska den individuella elevvården beskrivas som helhet, närmare bestämt 
� hur den individuella elevvården ordnas för att följa upp och främja barnets och den 

ungas utveckling, välbefinnande och lärande samt hur man förverkligar individuella 
stödåtgärder. 

Dessutom ska elevvårdsplanen beskriva 
� samarbetet med skolhälsovården i samband med omfattande hälsoundersökningar, 
� hur vård, specialdiet eller medicinering som elevens sjukdom kräver ordnas i skolan, 
� samarbetet i samband med intensifierat och särskilt stöd, flexibel grundläggande 

utbildning och sjukhusundervisning, 
� elevvårdsstödet för elever som fått ett disciplinärt straff eller förvägrats undervisning, 
� hur expertgruppen sammankallas och samtycke inhämtas samt gruppens enhetliga 

rutiner för behandling av en enskild elevs ärende, 
� hur elevvårdsjournaler utarbetas och förvaras, samt 
� samarbetet med utomstående tjänsteleverantörer och samarbetspartner, såsom 

ungdomsarbetet, barnskyddet, specialsjukvården och polisen. 

Ordnandet av individuell elevvård i Lovisa och Lappträsk 

Skolan ska beskriva principerna för hur individuell elevvård genomförs i sin egen 
elevvårdsplan. Elevvårdsplanen ska uppgöras i enlighet med styrgruppens anvisningar. 
4. Ordnandet av samarbete mellan elevvården, eleverna och deras vårdnadshavare 
Elevvården ska genomföras i samarbete med eleverna och vårdnadshavarna. 
Elevvårdsplanen ska beskriva på vilka sätt elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet 
främjas och samarbetet organiseras. Planen ska beskriva 
� hur eleven och vårdnadshavaren tar del i planeringen, genomförandet och utvärderingen 

av den gemensamma och individuella elevvården, samt 
� hur elever, vårdnadshavare och samarbetsparter informeras om principerna och praxis 

för den gemensamma och individuella elevvården. 

Ordnandet av samarbete mellan elevvården, eleverna och deras vårdnadshavare i 
Lovisa och Lappträsk 

Eleverna och vårdnadshavarna ska få information om elevvården på gemensamma 
evenemang i skolorna, i skolornas meddelanden och på skolornas webbplatser. Eleverna och 
vårdnadshavarna ska inkluderas i elevvårdsarbetet i olika skeden. 
5. Genomförandet och uppföljningen av elevvårdsplanen 
Utbildningsanordnaren ska följa upp genomförandet av elevvårdsplanen 
Elevvårdsplanen ska beskriva genom vilka åtgärder planen genomförs och följs upp. Hit hör 
vem som ansvarar för uppföljningen i skolan, vad som följs upp, med vilka metoder 
informationen samlas in och hur ofta uppföljningen sker. Dessutom ska man beskriva hur 
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informationen behandlas och utnyttjas för att utveckla elevvården i skolan och hur elever, 
vårdnadshavare och samarbetsparter informeras om de mest centrala resultaten. 
Genomförandet och uppföljningen av elevvårdsplanen är en del av utbildningsanordnarens 
egenkontroll. Utbildningsanordnaren ansvarar i samarbete med undervisningsväsendet och 
de myndigheter som ansvarar för elevvårdstjänsterna inom social- och hälsoväsendet för att 
egenkontroll av elevvården genomförs. 

Genomförandet och uppföljningen av elevvårdsplanen i Lovisa och Lappträsk 

Styrgruppen för elevvården ska årligen följa upp genomförandet av elevvårdsplanen. 
Elevvårdsplanen ska utgöra en del av välfärdsplanen för barn och unga. 
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 6  UNDERVISNING FÖR OLIKA SPRÅK- OCH 
KULTURGRUPPER 

 6.1  Samer 

Följer Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. 

 6.2  Romer 

Följer Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. 

 6.3  Elever med teckenspråk som modersmål 

Följer Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. Tas upp ingående 
i den individuella planen. 

 6.4  Elever med invandrarbakgrund 

Med invandrarelever avses i denna läroplan både sådana barn och unga med 
invandrarbakgrund som har flyttat till Finland och sådana som är födda i Finland. 
 
I undervisningen av elever med invandrarbakgrund följs grunderna för den grundläggande 
utbildningen med beaktande av elevens bakgrund och utgångsläge, såsom modersmål och 
kultur, orsaken till invandringen och tiden som de varit i landet. Dessutom har särskilda mål 
för undervisningen ställts upp. Undervisningen skall stödja elevens utveckling till en aktiv och 
balanserad medlem såväl i den finländska språk- och kulturgemenskapen som i den egna 
språk- och kulturgemenskapen. 
 
Invandrarna får undervisning i svenska som andraspråk, i stället för undervisning i 
modersmålet och litteratur om deras kunskaper i svenska inte kan anses vara lika goda som i 
modersmålet på språkfärdighetens alla delområden. För elever med invandrarbakgrund bör 
man i mån av möjlighet ordna undervisning i deras eget modersmål. 
 
Vid sidan av undervisningen i svenska och i elevens modersmål bör elever med 
invandrarbakgrund få speciellt stöd också på andra lärområden för att de skall kunna nå 
jämlika inlärningsfärdigheter. En plan för elevens lärande kan göras upp för elever med 
invandrarbakgrund. 
 
I undervisningen bör beaktas elevernas inlärningsbakgrund och traditioner för fostran och 
utbildning. I samarbetet mellan hemmet och skolan beaktas familjernas kulturbakgrund och 
erfarenheterna av skolsystemet i utvandringslandet. Vårdnadshavarna informeras om det 
finländska skolsystemet, skolans verksamhetsidé, läroplanen, bedömningen, 
undervisningsmetoderna och om planen för elevens lärande. 
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Elevernas och vårdnadshavarnas kunskaper om natur, levnadssätt, språk och kulturer i sitt 
språk- och kulturområde utnyttjas i undervisningen. 

Hemspråk 

Undervisningen ordnas för elever med invandrarbakgrund. Den stöder 
� utveckling av språk- och tankeförmågan 
� en enhetlig identitetsutveckling 
� undervisningen i skolans olika läroämnen. 

 
Undervisning i hemspråk kan ordnas utöver den allmänna undervisningen. 
 
Hemspråksundervisningen bör följa undervisningen i klassen, men samtidigt behandlas olika 
teman utgående från det land, som eleven kommer ifrån. 

Mål och centralt innehåll i undervisningen 

Eleverna 
� blir medvetna om den egna etniska gruppens kulturella traditioner och lär sig uppskatta 

dem 
� kan använda sitt modersmål naturligt 
� lär sig läsa och skriva sitt modersmål 
� bekantar sig med sakprosa, berättartradition och skönlitteratur 
� kan producera texter 

 
I det centrala innehållet tillämpas i mån av möjlighet lärostoffet i svenska som modersmål. 
Undervisningen omfattar interaktionsfärdigheter, läsa och skriva, samt språk, litteratur och 
kultur. 

Planering av lärostoff 

I undervisningen 
� beaktas det enskilda språkets särart och struktur, skriftspråkets utveckling samt hela 

kulturbakgrunden 
� beaktas elevernas ålder, språkliga utveckling, kulturbakgrund, tidigare undervisning och 

studievanor 
� anpassas lärostoffet till den svenskspråkiga modersmålsundervisningen 
� i mån av möjlighet beaktas lärostoffet i skolans andra läroämnen med tyngdpunkten på 

ordförråd och språkjämförelser vid val av samtalsteman. 
 
Ett samarbete mellan hemspråksläraren och elevens övriga lärare bör upprätthållas för att 
fastställa vilka områden som ska betonas. 
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Kommunikativa färdigheter 

Tema 

 

Lyssna • uppfatta riktigt 
• förhålla sig kritiskt 

Tala • uttrycka sig naturligt 
• framföra sina tankar 
• finslipa uttal och intonation 

Läsfärdighet • att upptäcka läsandets idé och väcka läslust 
• läsförståelse 
• mekanisk läsning 
• söka fakta 

Skrivfärdighet • läslig handstil 
• friskrivning 
• rättstavning 

Språkkännedom • meningsbyggnad, satsdelar och skiljetecken 
• de viktigaste ordklasserna 
• jämförelser med svenskan 

Kulturell identitet • centrala motivkretsar: • barnets och de ungas liv 
• hemmet och boendemiljön 
• egna landet, dess kultur, historia och traditioner 
• naturen, intressena och fritiden 
• kommunikation 

Ämnesinnehåll 

Tema Nivå 1 Nivå 2 

Tala och lyssna • korta sagor och berättelser 
• böcker med goda språkliga mönster och 

upplevelser 
• rim och ramsor, lekar och sånger 
• samtal om det hörda 
• instruktioner, frågor 
• centralt ordförråd; positionsord , grundtal (0-

20) och ordningstal, klockslag 
• gemensamt producera egen text 

• sagor och berättelser 
• böcker som utvecklar elevernas ordförråd och 

meningsbyggnad 
• samtal i naturliga situationer om elevnära 

företeelser, elevernas egna iakttagelser och 
upplevelser 

• skillnaden mellan talspråkligt uttal och läsuttal 
• särskilja ljud som eleven ofta förväxlar, 

jämförelser med svenskan 
• aktuella händelser i närmiljön (ex. helger och 

högtider) 
• beskriva t.ex. personer, djur, föremål, bilder, 

bildserier, händelser 
• praktiska talsituationer (t.ex. telefonsamtal, 

intervjuer) 
• språklekar 
• nya ord, överordnade begrepp, motsatsord, 

synonymer 
• centralt ordförråd i matematik: addition och 

subtraktion, talområdet 1-100, begreppet 
multiplikation och tabeller, enheterna cm och 
m, kg, dl och l, utläsning av matematiska 
uttryck 

• klockan 

Läsa och skriva • Hemspråksundervisningen bör beakta 
bokstavsinlärningen och undervisningen i 
grund-läggande läs- och skrivfärdighet i 
klassen. Under inskolningsperioden följs 
klassens inlärningstakt: 

• bokstäverna presenteras på hemspråket 
• bokstavsformning 
• ljudjämförelser 
•  
• Då säkert kan konstateras att eleven har 

grundläggande läsfärdighet, kan stoffet i 
läsinlärning väljas fritt: 

• finna fakta 
• svara på frågor, tänka ut frågor 
• återberätta 
• följa instruktioner 
• läsa enligt fritt val på skoltid 
• ordna alfabetiskt 
• använda ordlistor 
• meningsbyggnad; stor bokstav och skiljetecken 
• skriva av 
• rättstavning; jämför med svenskans ng-ljud, j-

ljud, lång och kort vokal, å-ljud 
• diktamen 
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• samtal och verksamheter kring det lästa 
• fri läsning enligt elevens val 
• bok- och bibliotekskunskap 
• skriva av 
• friskrivning 

• skriva texter till bilder, bildserier och egna 
teckningar 

• friskrivning 

 
Förslag till 
samtalsteman 

• skolan 
• hälsa och trygghet 
• högtider i Finland och i hemlandet 
• familj och vänner 
• tidsbegrepp 
• miljö och natur 

• min hembygd 
• kost, motion och människokroppen 
• högtider i Finland och hemlandet 

 

Tema Nivå 3 

Tala och lyssna • det aktuella hemspråkets standardspråk betonas 
• olika språkvarianters användbarhet i olika sammanhang 
• ordböjning, meningsbyggnad och ordförråd 
• radio- och tv-program 
• sammanställa och återge fakta 
• argumentation 
• hänföra ord till motivkretsar 
• centralt ordförråd i matematik 
• 0-10 000, multiplikation, tabeller, division, bråk, decimaltal, mätningar, koordinatsystem, 

enhetsramsor, enheterna mm, cm, dm, m och km, euro och cent, kg och g, omkrets och 
tidsenheter 

Läsa och skriva • läsförståelsen utvecklas 
• läsa för att memorera 
• tyda svåra ord med hjälp av ordlistor och uppslagsverk 
• samla ord, böja ord och ändra ordens form 
• bygga ut kärnsatser med bestämningar ; var, hur, varför, vad, vems 
• ordna alfabetiskt 
• rättstavning; jämför med svenskans lång och kort vokal, sj- och tj-ljud, e eller ä, ks, s-ljud, 

avstavning 
• diktamen 
• friskrivning 

Språkkännedom • enkla grammatiska begrepp införs 
• ordval, böjning och avledning 
• substantiv, verb och adjektiv 

Förslag till 
samtalsteman 

• livsmiljöer 
• den egna närmiljön och det egna hemlandet 
• Finland 
• Norden och Baltikum 
• kartan 
• människan, hälsan och säkerheten 
• naturskydd 

 

Tema Nivå 4 

Tala och lyssna • att lyssna och tala 
• ökad muntlig färdighet särskilt i mera formella situationer 
• vårdat talspråk 
• aktuella ämnen 
• referera 
• uppträda och dramatisera 
• centralt ordförråd i matematik 
• medelvärde, bråk och decimaltal, ekvationer, enhetsbyten, procenträkning, areor och volymer, 

beräkningar med geometriska figurer 

Läsa och skriva • böcker, dikter, faktatexter, tidningsnotiser, reklam 
• använda register, förteckningar, ordlistor, uppslagsverk, tabeller och diagram 
• rättstavning: jämför med svenskans släktord, s-ljud, sc, z, ps, j-ljud, dj, sj-ljud, tj-ljud 
• diktamen 
• reproducera, informera, berätta, beskriva, kommentera 

Språkkännedom • känna igen och böja ord ur olika ordklasser; substantiv, verb, adjektiv och pronomen 
• producera fullständiga meningar med riktig ordföljd 
• påstående-, fråge- och uppmaningssatser 
• bygga ut kärnsatser med hjälp av bestämningar 



Den regionala läroplanen för årskurserna 1-9 

 37 

ELEVBEDÖMNINGEN 

Bedömningen skall vara handledande och uppmuntrande till sin karaktär och den skall 
utveckla elevens självvärdering. I betyget i slutet av läsåret antecknas deltagandet i 
hemspråksundervisningen. Bedömningen kan vara verbal under grundskolan, men 
slutbedömningen ska ha sifferbedömning. Om verbal bedömning besluter rektor och elevens 
hemspråkslärare. På betyget anges det undervisade hemspråket och undervisningens 
omfattning. 

PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV NIVÅ 4 

Se temanivå 4. 

Svenska som andraspråk 

Språket är av avgörande betydelse för all form av inlärning. Språkinlärning är en fortlöpande 
process, och därför är inlärningen inte begränsad till ett läroämne. All verksamhet i skolan 
ger utrymme för elevers språkinlärning. 
 
En elev vars modersmål inte är finska, svenska eller samiska kan få undervisning i svenska 
som andraspråk. Antalet årsveckotimmar motsvarar undervisningen i modersmål men mål, 
innehåll och elevbedömningen skiljer sig från lärokursen i modersmål. Undervisningen kan 
anordnas skilt eller i samband med modersmålsundervisningen. 
 
Elevens helhetssituation, bl.a. ålder, språkliga färdigheter samt skol- och 
erfarenhetsbakgrund bör beaktas i undervisningen. Utgångspunkten är elevens kunskaper i 
svenska och inte den årskurs i vilken han eller hon studerar. Undervisningsmetoderna ska 
väljas så att eleven lär sig inlärningsstrategier som hjälper honom eller henne att 
tillgodogöra sig svenska språket och kulturen både i och utanför skolan. Utöver kunskaper i 
svenska ska undervisningen också innehålla grundläggande begrepp och ordförråd i de 
övriga läroämnena. 
 
Målet för undervisningen i svenska som andraspråk är att eleven vid slutet av den 
grundläggande utbildningen ska ha nått så goda kunskaper som möjligt inom svenska 
språkets alla delområden och ha behörighet till fortsatta studier efter den grundläggande 
utbildningen. 

Mål 

Under den grundläggande utbildningen ska eleven lära sig att: förstå tal, klara sig i 
praktiska talsituationer, förstå text, läsa självständigt och skriva standardsvenska. 
Eleven ska utveckla sina språkkunskaper i svenska också under lektionerna i övriga 
läroämnen och utanför klassrummet och klara av att utvärdera sin språkliga 
utveckling. 
 
Dessutom ska eleven ha förmåga att jämföra sin kultur med den finländska och lära sig att 
värdesätta båda. 

Centralt innehåll 

Kommunikation och interaktion: 

Eleven gör sig förstådd i skolan, bland kamraterna och i vardagliga situationer. 
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Elementär nivå: 
� Eleven uppfattar och ställer enkla frågor. 
� Eleven kan berätta om sig själv och sin miljö. 
� Eleven lyssnar aktivt på korta instruktioner och framföranden. 

 
Medelnivå: 
� Eleven har ett förståeligt uttal. 
� Eleven besitter ett basordförråd. 
� Eleven behärskar ett enkelt talspråk och kan delta i diskussion. 

 
Avancerad nivå: 
� Eleven deltar i diskussioner med personliga åsikter. 
� Eleven inleder, upprätthåller och avslutar ett samtal. 

Läsning och skrivning 

Elementär nivå: 
� Eleven kan skriva enkla ord rätt. 
� Eleven behärskar hjälpligt mekaniskt läsande och skrivande. 

 
Medelnivå: 
� Eleven kan urskilja det väsentliga i en text. 
� Eleven kan uttrycka sig i korta satser. 
� Eleven uppfattar skillnader mellan tal- och skriftspråk. 

 
Avancerad nivå: 
� Eleven uppfattar innebörden i en text. 
� Eleven kan läsa texter av olika typ. 
� Eleven kan skriva en förståelig text. 
� Eleven kan söka information och behärskar studieteknik. 

Litteratur, kultur och mediekunskap 

Elementär nivå: 
� Eleven utvecklar förståelse för olika kulturer. 
� Eleven bekantar sig med finlandssvensk kultur. 

 
Medelnivå: 
� Eleven lyssnar på berättelser och sagor och förstår handlingen något så när. 
� Eleven bekantar sig med kultur utgående från ålder och intresse. 

 
Avancerad nivå: 
� Eleven bekantar sig med finländsk och nordisk litteratur. 
� Eleven uttrycker sig mångsidigt och producerar olika texttyper. 
� Uppfattar det centrala innehållet i olika medier: tidningar, filmer, tv-program och 

nyheter. 

Inlärningsstrategi och informationssökning 

Elementär nivå: 
� Eleven inleder det övriga skolarbetet i samband med språkinlärningen. 
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Medelnivå: 
� Eleven kan söka fram väsentlig information och utnyttja ny information. 
� Eleven kan koppla ihop tidigare information med ny. 

 
Avancerad nivå: 
� Eleven uppfattar skillnader mellan centrala begrepp och detaljer. 
� Eleven kan använda bibliotek och internet självständigt. 

Bedömning 

Elevens individuella nivå ska regelbundet utvärderas. Vid bedömningen ska alla delområden 
inom språkkunskapen beaktas. Eleven bedöms enligt lärokursen för svenska som andraspråk 
även om ingen undervisning i svenska som andraspråk skulle ha ordnats. 
 
Som kriterier för vitsordet 8 vid slutbedömningen i åk 9 kan nivåskalan för språkkunskaper 
B1.1-B1.2 användas i sådana fall där eleven inte uppnått samma färdighet i svenska som de 
övriga eleverna i sin årskurs. 
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 7  UNDERVISNINGENS MÅL OCH CENTRALA 
INNEHÅLL ÅK 1-6 

 7.1  Integrering och temaområden 

Temahelheternas mål ska genomsyra undervisningen i alla årskurser. Under de olika 
årskurserna kan förslagsvis följande innehåll betonas. 

Årskurs 1-2 

ATT VÄXA SOM MÄNNISKA UNDER HELA SKOLTIDEN 

� faktorer som inverkar på den fysiska, psykiska och sociala tillväxten, att identifiera och 
hantera känslor 

� rättvisa, jämlikhet  
� inlärningsfärdigheter och långsiktig, målinriktad självutveckling 
� att ta hänsyn till andra, rättigheter, skyldigheter och ansvar som gruppmedlem, olika 

samarbetsformer 

KULTURELL IDENTITET OCH INTERNATIONALISM 

� betydelsen av seder och bruk 

KOMMUNIKATION OCH MEDIEKUNSKAP 

� att uttrycka egna känslor och tankar, olika uttryckssätt och deras användning i olika 
situationer 

� samarbetet med media 

ANSVAR FÖR MILJÖ, VÄLFÄRD OCH EN HÅLLBAR UTVECKLING 

� 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 

TRYGGHET OCH TRAFIKKUNSKAP 

� att skydda sig mot olyckor 
� handlingsmodeller som främjar hälsa, trygghet, icke-våld och fred 
� 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 
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Årskurs 3-4 

ATT VÄXA SOM MÄNNISKA 

� faktorer som inverkar på den fysiska, psykiska och sociala tillväxten, att identifiera och 
hantera känslor 

� rättvisa, jämlikhet  
� inlärningsfärdigheter och självutveckling 
� att ta hänsyn till andra, rättigheter och skyldigheter och ansvar som gruppmedlem, olika 

samarbetsformer 

KULTURELL IDENTITET OCH INTERNATIONALISM 

� mänskliga rättigheter och förutsättningar för förtroende mellan människogrupper och för 
ett framgångsrikt samarbete 

KOMMUNIKATION OCH MEDIEKUNSKAP 

� att uttrycka egna känslor och tankar, olika uttryckssätt och deras användning i olika 
situationer 

� samarbetet med media 

ANSVAR FÖR MILJÖ, VÄLFÄRD OCH EN HÅLLBAR UTVECKLING 

� 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 

TRYGGHET OCH TRAFIKKUNSKAP 

� att skydda sig mot olyckor 
� handlingsmodeller som främjar hälsa, trygghet, icke-våld och fred 
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Årskurs 5-6 

ATT VÄXA SOM MÄNNISKA 

� faktorer som inverkar på den fysiska, psykiska och sociala tillväxten, att identifiera och 
hantera känslor 

� rättvisa, jämlikhet  
� inlärningsfärdigheter och självutveckling 
� att ta hänsyn till andra, rättigheter, skyldigheter och ansvar som gruppmedlem, olika 

samarbetsformer 

KULTURELL IDENTITET OCH INTERNATIONALISM 

� den egna kulturen, hembygdens kultur, det finländska, det nordiska och det europeiska 
� andra kulturer och kulturell mångfald 

KOMMUNIKATION OCH MEDIEKUNSKAP 

� att uttrycka egna känslor och tankar, olika uttryckssätt och deras användning i olika 
situationer 

� samarbete med media 

DELTAGANDE, DEMOKRATI OCH ENTREPRENÖRSKAP 

Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling 
� 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 samt i dagliga handlingssätt, en produkts 

livscykel 

TRYGGHET OCH TRAFIKKUNSKAP 

� att skydda sig mot olyckor 
� handlingsmodeller som främjar hälsa, trygghet, icke-våld och fred 
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 7.2  Studier i olika modersmål och det andra inhemska språket 

Preciseras i den skolvisa arbetsplanen. 

 7.3  Modersmål och litteratur 

Svenska som modersmål 

PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV 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 fiktiva texter 
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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 anpassade 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 
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� 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 

Ämnesinnehåll 

Tema Årskurs 1 Årskurs 2 

Tala och lyssna • ordförråd 
• lyssna till högläsning 

• våga tala och berätta inför andra 
• ordlekar t.ex. förklara och gissa ord 
• diskussion 
• öva dikter och ramsor också utantill 

Läsa och skriva • bokstavsinlärning: ljud, namn, bokstavsbild 
• lästräning och läsförståelse 
• stimulering av läslusten 
• öva sig att forma bokstäver 
• varierande skrivövningar 

• rim, ramsor, verser och dikter 
• tystläsning och högläsning 
• bekanta sig med olika lässtrategier 
• rättskrivning och diktamen 

Litteratur • litteraturens skrivna genrer • litteratur: form och film, bild och teater 
• tystläsning 
• reflexion och samtal om litteratur 
• författarporträtt 
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Ämnesinnehåll 

Tema Årskurs 3 Årskurs 4 

Kommunikation • att bekanta sig med kommunikationens 
grunder 

• att lyssna och uttrycka sig enligt situationens 
krav 

• att utveckla och berika sin uttrycksförmåga 
genom estetiska uttrycksmedel (drama) 

• att berätta och beskriva 
• föredrag och referat 
• ställa frågor, delta i diskussioner 

Textförståelse • tystläsning och högläsning • 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 reflektera över 
innehållet i en text 

Skriva och tala • att få vana att uppträda, ta kontakt med sin 
publik och disponera sitt inlägg 

• att planera sin egen text, att omforma och 
bearbeta texter  

• att lära känna standardspråkets normer  
• att få övning i grundläggande rättstavning 
• utvidga ordförrådet 
• befästa handskriften 
• rättskrivning och diktamen 

• 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 använda styckeindelning, rubriker och 
mellanrubriker 

• att skriva flytande med ledig och tydlig skrivstil 

Informationssökn
ing 

• att använda olika slag av uppslagsverk och 
ordböcker  

• 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 se de tydligaste skillnaderna mellan talat 
och skrivet språk 

• att redogöra för sina gemensamma och 
personliga läserfarenheter genom att berätta, 
diskutera, skriva eller dramatisera 

• utantilläsning 
• grupparbeten 

• att observera språket och dess funktion 
• att känna till ordklasser 
• att gemensamt läsa eller lyssna till flera barn- 

och ungdomsböcker och kortare texter samt 
bearbeta det lästa 
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Tema Årskurs 5 Årskurs 6 

Kommunikation • att iaktta olika kommunikationssituationer 
• uttrycka egna åsikter 
• föredrag 
• ställa frågor 

• att kunna diskutera och föra dialog i olika 
situationer 

• att stärka förmågan och viljan att föra fram 
egna åsikter och motivera dessa 

Textförståelse • att förutse innehåll och strukturer i en text på 
basis av bilder, rubriker och tidigare 
läserfarenhet 

• att utveckla sin förståelse av faktatexter 

• att öva sig i att förstå och reflektera då man 
lyssnar och läser 

• att behandla texter som representerar olika 
genrer 

• att reflektera över betydelser i texter utgående 
från texten och egna erfarenheter 

• att dela sina läsupplevelser med andra 

Skriva och tala • att ge och ta emot respons på texter 
• rättskrivning och diktamen 
• läsa flytande 
• skriva flytande med skrivstil 
• rättskrivning av ljudstridiga ord 
• skapa egna berättelser  
• drama 

• att utveckla kommunikationsfärdigheter och 
personliga uttryckssätt 

• att arbeta process- och målinriktat med 
textproduktion 

• att producera texter både för hand och med 
textbehandlingsprogram 

• att sammanställa och presentera ett arbete 
(grupparbete, föredrag) 

• att bearbeta information 
• att skriva fiktiva texter 
• drama 
• rättskrivning och diktamen 
• att använda standardspråket i tal och skrift 

Informationssökn
ing 

• att söka information i olika källor • att söka information i olika källor 

Språk, litteratur 
och kultur 

• ordklasserna substantiv adjektiv och verb 
• känna igen pronomen, räkneord och 

prepositioner 
• att klassificera ord och laborera med språket 

enligt olika kriterier  
• ordböjning och meningsbyggnad samt 

begreppen subjekt och predikat  
• att läsa rikligt med texter och bekanta sig med 

litterära genrer såsom berättelse, saga, drama, 
lyrik och serier  

• 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 

• att undersöka principerna för satsbyggnad 
(satsdelar, tidsformer) 

• att läsa olika slags romaner, ungdomsböcker, 
dikter och kortprosa 

• att bekanta sig med vissa verk inom 
finlandssvensk litteratur 

• kulturupplevelser i form av teater, film och 
andra medier 
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 7.4  Det andra inhemska språket 

Finska som A1-språk 

PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 6 

Enligt den europeiska nivåskalan: 
 
Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrift 
A.1.3 A1.3 A2.1 A1.3 
 
Hörförståelse (A1.3) 
� Förstår enkla uttryck (personliga frågor och vardagliga anvisningar, önskningar och 

förbud) i rutinmässiga 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. 
 
Tal (A1.3) 
� Kan berätta kort om sig själv och sin närmaste krets. Klarar 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 uttryck, det mest centrala ordförrådet och 

grundläggande satsstrukturer. 
� Elementära grammatikaliska fel förekommer i hög grad också i mycket enkelt tal. 

 
Läsförståelse (A2.1) 
� 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. 
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Skrivning (A1.3) 
� Reder sig i enkla lätta 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. 

Ämnesinnehåll 

Årskurs 1-2 

• ord och fraser ur det dagliga 
livet 

• sånger, ramsor, sagor och 
lekar 

 
 

Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 

• vardagsuttryck 
• adessiv och inessiv 
• räkneorden 0-10 
• presens 
• genitiv 

• räkneord →10000 
• inre och yttre lokalkasus 
• objektet i jakande och 

nekande sats 
• partitiv singularis 

• partitiv 
• infinitiv I 
• possessiv suffix 
• ordningstalen 0-10 
• jakande imperfekt 
• essiv 

• känsloverb 
• nekande imperfekt 
• translativ 
• perfekt 
• läsa och förstå enkla 

tidningstexter 

Modersmålsinriktad finska 
Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrift 
B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 
 
Hörförståelse (B1.2) 
� Förstår tydlig, faktabaserad information som anknyter till bekanta och relativt allmänna 

ämnen i sammanhang som i viss mån är krävande (indirekta förfrågningar, 
arbetsdiskussioner, telefonmeddelanden). 

� Förstår huvudpunkterna och de viktigaste detaljerna i en pågående, formell eller 
informell mera omfattande diskussion. 

� 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. 

 
Tal (B1.1) 
� 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 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. 
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� I längre fritt tal är grammatikfel vanliga (t.ex. artiklar och ändelser saknas), men de stör 
sällan förståelsen. 

�  
� Läsförståelse (B1.2) 
� 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. 

� Vissa detaljer och nyanser i långa texter kan förbli oklara. 
 
Skrift (B1.1) 
� 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 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. 

Ämnesinnehåll 

Årskurs 3-6 

• växt- och djurarter 
• finska ortsnamn 
• helgdagar och finska traditioner 
• barnsånger 
• annan litteratur 
• dikter, folksagor och ramsor 
• enkla matematiska begrepp 
• uppsatsskrivning 
• enkla föredrag 
• aktuella händelser i media 

 7.5   
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Främmande språk 

Engelska som A2-språk 

PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 6 

Enligt den europeiska nivåskalan: 
 
Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrift 
A2.1 A1.3 A2.1 A1.3 
 
Hörförståelse (A2.1) 
� 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. 

 
Tal (A1.3) 
� 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. 

 
Läsförståelse (A2.1) 
� 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. 
 
Skrivning (A1.3) 
� 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. 
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Ämnesinnehåll 

Årskurs (3)-4 Årskurs 5 Årskurs 6 

• strukturerna ”to be”, ”to have”, ”can” 
och ”can´t” 

• veckodagar, månader, årstider 
• bestämd och obestämd artikel 
• singularis och pluralis 
• enkelt presens 
• räkneorden 0-20 
• färger 
• apostrofgenitiv i singularis 
• personliga och possessiva pronomen 
• enkla prepositionsuttryck 
• frågeord 
• alfabetet 
• uttal och intonation 
• sånger och ramsor 
• stavning 

• jakande, nekande och frågande satser, 
med och utan hjälpverbet ”do” 

• pågående presens 
• ordningstal och datum 
• prepositioner 
• modala hjälpverb 
• kommunicera i vardagliga 

språksituationer 
• läsa och skriva enkel text 
• klockan 

• oregelbundna pluralformer 
• -ing-formen 
• imperfekt av regelbundna verb 
• imperfekt av "to be" och "to have" 
• perfekt 
• de vanligaste oregelbundna verben 
• pågående imperfekt 
• futurum 
• adjektivets komparation 
• tidsadverben och deras placering i 

satsen 
• reflexiva pronomen 
• indefinita pronomen (”some”, ”any”) 
• hålla korta muntliga anföranden 

 

 7.6  Matematik 

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 samt redogöra för ett 
föremåls läge i rummet, till exempel. med användning av orden ovanför, under, till 
höger, till vänster, bakom eller mellan; han eller hon 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 kan 

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 samt kan tillämpa 

dem i vardagliga situationer 
� kan söka alternativa lösningar på enkla problem och bestämma hur många alternativ det 

finns 
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� 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 samt känner de geometriska grundbegreppen: punkt, 
sträcka, bruten linje, stråle, rät linje och vinkel, och vet hur dessa hänför sig till de 
enklaste plana figurerna  

� 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 vardagsproblem och kan använda sina 

matematiska kunskaper och färdigheter för att lösa dem 

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 
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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 
figurer 

� 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 

Ämnesinnehåll 

Tema Årskurs 1 Årskurs 2 

Tal- och 
räkneoperationer: 

• att läsa och skriva siffror 
• talbegreppet 1-100 
• tiotalsövergång inom talområdet 0-20 
• begreppen addition och subtraktion samt 

sambandet mellan räknesätten 
• jämförelse av tal, talens storlek och användning 

av tecknen >, < och = 
• huvudräkning 
• enkla olikheter och ekvationer med räknesätten 

addition, subtraktion 
• talen och deras placering i tiosystemet 
• att förstå och skriva tallinjer 

• talbegreppet 1-1000 
• tiotalsövergång i addition och subtraktion inom 

talområdet 0-100 
• laborativ multiplikation och division 
• multiplikationstabellerna 0-5  
• positionssystemet (ental – tusental) 
• enkla olikheter och ekvationer med räknesätten 

addition, subtraktion och multiplikation 
• enkla problemlösnings- och textuppgifter 
• enkla bråk med hjälp av konkreta hjälpmedel 

t.ex. 1/2, 1/4 och 1/3 
• principer för huvudräkning 
• uppställning 

Geometri: • geometriska grundbegrepp såsom punkt, 
sträcka, rät linje, vinkel, cirkel, triangel 

• att kopiera och rita egna figurer 

• att iaktta, beskriva, forma och benämna 
geometriska figurer 

• återspeglingar och förstoringar 

Mätning: • begreppen mm, cm, m, km, g, kg, dl, l, min, h, 
cent och euro 

• användning av mätverktyg 

• att använda måttenheter 
• klockan: timme, halvtimme, kvart 

Övrigt: • använda pengar 
• enkla tabeller 
• klockan, årstiderna, månaderna, dagarna 

• tabeller och diagram 

 

TEMA Årskurs 3 Årskurs 4 

Tal och 
räkneoperationer 

• talområdet 0-10 000 
• addition i uppställning 
• subtraktion i uppställning 
• multiplikationstabellerna 0-10 
• division: delningsdivision 
• klockan 
• positionssystemet 
• heltal, talföljder, tallinjen 
• minnessiffra i addition 

• positionssystemet 
• enkla decimaltal och bråk 
• addition och subtraktion i uppställning 
• multiplikation i uppställning, tabellerna 0-10 
• avläsa och räkna temperatur 
• reell och digital tid 
• kort division med ensiffriga nämnare 
• mekaniska övningar och tillämpningar av 

addition och subtraktion 



Den regionala läroplanen för årskurserna 1-9 

 55 

• lån i subtraktion 
• multiplikation i uppställning med minnessiffra, 

tabellerna 6-10 
• delningsdivision och innehållsdivision som 

huvudräkning 
• klockans hel, halv, kvart över, kvart före 
• digital tid, skillnaden mellan 9.00 och 21.00 
• talområdet 0-1 000 000 
• multiplikation med 10, 100, 1000 
• division med rest som problemlösning 
• räknesättens ordningsföljd 
• att använda miniräknare 
• klockan, systemet med 60 

• tiondelar och hundradelar 
• storleksjämförelse av enkla decimaltal och bråk  
• decimaltal i addition och subtraktion med 

uppställning 
• multiplikation med minnessiffra 
• lång division 
• räknesättens ordningsföljd 
• klockan, räkning med timmar och minuter   
• tal i bråkform och blandform 

Geometri • tillämpning av enheter  
• känna till och kunna mäta omkrets på kvadrat, 

rektangel och triangel att använda och räkna 
med mm, cm, dm, m, km g, kg, dl,  

• att räkna med euro och cent 
• enkla enhetsbyten 
• punkt, sträcka, linje 
• enkla rymdkroppar, ex klot, kub, rätblock 

• använda enheter 
• att räkna med euro och cent 
• punkt, sträcka, linje 
• enkla enhetsbyten 
• arbete med enkla rymdkroppar, ex klot, kub, 

rätblock 
• stråle,  
• vinklar mindre än, lika med och större än 90  

Algebra • begreppet uttryck 
• att tolka och skriva talföljder 

• att tolka och skriva talföljder   
• regelbundenheter, förhållanden och beroenden 

Statistik, 
sannolikhetslära 
och funktioner 

• tolka enkla tabeller och diagram • tolka olika slag av tabeller och diagram 
• använda miniräknaren 
• konstruera enkla tabeller och diagram 

 

TEMA Årskurs 5 Årskurs 6 

Tal och 
räkneoperationer 

• positionssystemet, decimaltal och negativa tal 
• addition och subtraktion av liknämniga bråk 
• decimaltal i addition och subtraktion med 

uppställning 
• lång division med ensiffrig nämnare 
• avrundning 
• tal i bråkform och blandform, förlängning och 

förkortning av bråk 
• multiplikation i uppställning med flersiffriga 

faktorer, multiplikation med decimaltal 
• lång division med tvåsiffriga nämnare 
• division med 10, 100, 1000 
• räknesättens ordningsföljd och parenteser 
• multiplikation och division av bråk 
• procent t ex 1 %, 10 %, 50 %, 100 % 
• sambandet mellan procent och tal i bråkform 
• lång division med nämnare i decimalform 

• naturliga tal 
• hela tal 
• tidsberäkning och intervall 
• räknesättens ordningsföljd 
• använda miniräknare 
• motsatta tal 
• rationella tal, tal i bråk- och decimalform, 

förlängning, förkortning 
• avrundning 
• räkning med rationella tal 

Geometri • definiera kvadrat, rektangel, triangel 
• känna till rymdmåtten klot, kub, rätblock 
• beräkning av arean i kvadrat och rektangel 
• att definiera och mäta vinklar 
• att rita cirklar med passare 
• begreppet stråle 
• begreppet triangel och dess area 
• parallellogram 
• skala: förstoring, förminskning 

• begreppet stråle 
• definiera och mäta vinklar 
• räkna arean av kvadrat och rektangel 
• rita cirklar med passare 
• begreppet triangel, att räkna ut triangelns area 
• förvandling av areaenheter 
• övriga polygoner 
• cirkel, radie, diameter 

Algebra • regelbundenheter, förhållanden och beroenden 
• att söka lösningar till ekvationer och olikheter 

genom slutledning 

• Värdet av ett uttryck 
• Ekvationer, olikheter, definitionsmängd, 

lösningsmängd 

Statistik, 
sannolikhetslära 
och funktioner 

• tolka tabeller och diagram 
• konstruera enkla tabeller och diagram, stolp- 

och linjediagram 
• koordinatsystemet 
• medelvärde, typvärde och median 

• Konstruera enkla tabeller och diagram 
• Definiera och räkna medelvärde, typvärde och 

median 
• Koordinatsystemet 
• Cirkel- och kurvdiagram 

 

 7.7  Miljö- och naturkunskap 
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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 informationen från olika 

källor 
� kan presentera informationen om naturen och kulturmiljön i tal och skrift och genom att 

teckna 

Organismerna och livsmiljön 

Eleven 
� förstår hur den levande och icke-levande naturen skiljer sig från varandra och 

kan beskriva drag i olika livsmiljöer såsom gårdar, parker, skogar, ängar och åkrar och 
känner igen de vanligaste arterna där 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, 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 

� har en uppfattning om Finland, de nordiska länderna och övriga närområden och 
inser rikedom i deras naturlandskap 

� förstår att den egna hembygden är en del av Finland och att Finland är en del av Norden 
och 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 hävstång, hjul och fjädrar fungerar och 

kan undersöka hållfasthet 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 visar att han eller hon 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 hur man skyddar syn och hörsel och förebygger brännskador och kan 
handla därefter 
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� kan undersöka egenskaper hos luft och vatten, ändringar i vattnets aggregationstillstånd 
och beskriva vattnets kretslopp i naturen 

� förstå vad ämnesomvandling innebär, t.ex. då ett ljus brinner och känner till 
lättantändliga ämnen och kan använda enkel släckningsutrustning 

� känner egenskaper hos och användning av olika ämnen och material och vet att det i 
hemmet kan finns skadliga ämnen såsom mediciner, tvätt- och rengöringsmedel, 
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 vanor och rutiner såsom dygnsrytm, tillräcklig sömn och vila, 

näring, regelbundna matvanor, daglig motion, riktiga arbetsställningar i skolan och 
hemmet, munhygien, kroppshygien, klädsel 

� behärskar de grundläggande normerna för hur man fungerar i grupp och 
uppför sig artigt; han eller hon känner igen och kan namnge olika känslor och vet att 
det går att behärska sina känslor 

� kan beskriva de vanligaste sjukdomarna, deras symtom och vården av dem; han eller 
hon känner till grundläggande principer för medicinanvändning; han eller hon behärskar 
grunderna i första hjälpen och kan tillkalla och hämta hjälp vid behov 

Säkerhet 

Eleven 
� kan beskriva olika tecken på mobbning och våld; han eller hon har kännedom om 

individens rätt till fysisk integritet och känner till skillnaderna mellan acceptabel och 
oönskad beröring; eleven vet hur han eller hon vid behov kan söka hjälp och vet 
vem som erbjuder hjälp i skolan och närmiljön 

� vet vad som är lagligt och olagligt för åldersgruppen 
� vet och känner igen de riskfaktorer som hotar tryggheten i närmiljön och i trafiken, till 

sjöss och på isen; han eller hon känner till de centrala trafikreglerna för fotgängare och 
cyklister och förstår varför överenskomna regler och anvisningar måste följas 
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Ämnesinnehåll 

Tema Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 

Skolan och 
samhället 

• skolan börjar 
• trafiken 
• trygghet i skolan 

• trafiken 
• nödsituationer 
• trygghet i samhället 

• närsamhället 
• förebyggning av 

mobbning och våld 
• goda seder och 

hänsyn till andra 

• instanser och 
inrättningar i 
närområdet 

• -polis, post, sjukhus 

Levande 
organismer 

• människan 
• -mänskokroppen 
• -vänner, familjen 
• -levnadsvanor 
• -hälsan 
• djur i närmiljön 
• växter i närmiljön 

• människan 
• -sjukdomar 
• -utveckling 
• -känslor 
• keldjur 
• växter i närmiljön 

• begreppet organism 
• djur 
• -näringskedjan 
• -vanliga djur i 

omgivningen 
• -djurens 

övervintring, djuren 
om våren 

• insekter 
• flyttfåglar 
• växter 
• -vanliga växter 
• -växternas 

övervintring 
• -vårens växter 

• människan 
• -ändamålsenlig 

klädsel 
• -kostvanor 
• djur 
• -vinterns fåglar 
• -Nordens djur 
• växter 
• -växternas 

huvuddelar 
• -växternas förökning 
• -lövträd och barrträd 

Årstider • månader, 
veckodagar, klockan 

• årstidstecken 
• årstidsväxlingar 
• högtidsdagar 

• vattnets kretslopp • årstiderna och 
klimatet i de nordiska 
länderna 

Naturföreteelser 
och fenomen i 
omgivningen 

• levande/icke levande 
• vattnets former 
• årstidstecken 

• skuggor 
• vindkraft 

• vattenkraft, 
vattendrag, berg, 
fjäll 

• hävstänger, hjul, 
fjädrar 

• hållfasthet 

• bergveckning 
• organiska bränslen 
• vulkaner, 

jordbävningar 
• heta källor 
• erodering 
• glaciärer 
• enkel strömkrets, 

elapparater i hemmet 
• ljus-, ljud- och 

värmekällor 

Geografisk 
framställning 

• rymden 
• -solen och jorden 
• klassrummets 

grafiska utseende 

• rymden 
• -planeterna 
• skolgårdens grafiska 

utseende 
• väderstrecken 

• närområdet på 
kartan 

• Finland på kartan 
• grannländer och 

omgivande vatten 

• Nordens länder 

Miljöskydd • Sortering 
• plast- och 

glassortering 

•  • vattenrening 
• vattenreningsverk 

• avgaser 
• växthuseffekt 

Kultur • finlandssvenskhet 
• fritiden i egen 

hembygd 

• näringar i egen 
hembygd 

• kulturer i Finland 
• -finskspråkiga, 

samer, romer,  
• invandrare, flyktingar 

• traditioner och 
kulturskillnader i de 
nordiska länderna 

Väder och klimat •  • Vinden 
• termometern 
• sol och regn 

• klimatet i Finland 
• nederbörd 
• väderiakttagelse 

under en längre 
tidsperiod 

• klimatet i de nordiska 
länderna 
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 7.8  Biologi och geografi 

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 egna enkla undersökningar om naturen och den 

övriga miljön och 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 och 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 för den sexuella utvecklingen 
och kan ge exempel på hur förändringarna varierar från person till person 

� kan ge exempel på hur man kan behärska sina känslor och se på saker också ur andra 
människors synvinkel och kan med exempel beskriva människors olika sätt att uttrycka 
känslor 

� känner de rättigheter och det ansvar som hör till åldern 
 
Kartfärdigheter 
Eleven 
� kan ur kartverk leta fram platser som han eller hon har undersökt, använda 

teckenförklaringar och skalor vid kartläsningen och kan tolka olika slags kartor 
� kan tolka statistik, diagram, bilder och elektronisk information och kritiskt bedöma olika 

slags informationskällor 
� kan själv rita enkla kartor och diagram 

 
Europa som en del av världen 
Eleven 
� känner i huvuddrag till de europeiska staterna och deras huvudstäder och kan 

beskriva de varierande naturförhållandena och människans verksamhet i Europa 

Människolivets och livsmiljöernas mångfald på jordklotet 

Eleven 
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� 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 
och 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 eller för 
mycket skog har huggits till ved 

� känner igen särdrag i den egna kulturen och i främmande kulturer 

Ämnesinnehåll 

Tema Årskurs 5 Årskurs 6 

Skolan och 
samhället 

• samhället utanför närområdet 
• trafikregler som berör åldersgruppen 
• alkohol, narkotika och tobak 
• allemansrätten 

• övergången till åk 7 

Levande 
organismer och 
livsmiljöer 

• djur 
• -savannens, öknens och regnskogarnas system 
• människan 
• -människans uppbyggnad och funktion 
• -kondition och motion 
• -fortplantning samt pubertetens fysiska, 

psykiska och sociala förändring, individuella 
variationer av sexuell utveckling 

• husdjur 
• känna till de viktigaste växterna i närområdet 
• -samla in under handledning 
• svampar 
• lavar och mossor 
• myr och skog 
• -skogsbruk 
• näringskedjor 
• betydelsen av naturens mångfald 

• djur 
• -djur i trädgården 
• -djurvärlden i Asien, Australien, Oceanien och 

polarområden 
• växter 
• -växternas tillväxt och att experimentellt 

undersöka den 
• -trädgårds- och växthusodling, ogräs 
• -sädesslag 
• -växtvärlden i Asien, Australien och Oceanien 

Årstider • årstidsväxlingar på sydligare breddgrader • årstiderna på södra halvklotet 
• jordklotets zoner (tidszoner) 

Naturföreteelser  • regnskog och öken • tropiska stormar 

Geografisk 
framställning 

• Europas geografi 
• -länder, städer, floder, berg 
• Afrikas geografi 
• klimat och vegetationszonerna 

• kartprojektion 
• Asiens, Australiens och Oceaniens geografi 
• polarområden 

Miljöskydd • förändringar i miljön som en följd av 
människans verksamhet 

• utrotningshotade miljöer, växter och djur 

Kultur • kulturen i europeiska och afrikanska länder • kulturen i de olika världsdelarna 
• urinvånarna i Australien 

Väder och klimat • regnskog- och ökenklimat • monsunregn 
• väder och klimat i de olika världsdelarna 
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 7.9  Fysik och kemi 

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, 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 om naturens 
grundfenomen och kroppars egenskaper, till exempel antagandet 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 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 transportera energi och 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 och känner till olika typer av rörelse 
� kan undersöka hur en kraft förändrar en rörelse och kan tillämpa sina 

naturvetenskapliga kunskaper i trafiken och då han eller hon rör sig 
� känner till fenomen som beror på jordens och månens rörelser, till exempel tid på 

dygnet, årstider, månfaser och förmörkelser och 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 och förstår 

luftens livsuppehållande funktion 
� kan undersöka vattnets olika egenskaper och vet hur vatten renas 
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� kan klassificera ämnen som finns i jordskorpan, känner till kemiska symboler för 
grundämnen som finns i jordskorpan och 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 och kan undersöka deras 
egenskaper, till exempel surhet 

� kan viktiga fakta om tobak, alkohol och droger, vet varför de är skadliga och kan ge 
exempel på varför det är skadligt att använda dem 

Ämnesinnehåll 

Tema Årskurs 5 Årskurs 6 

Energi och 
elektricitet 

• produktion av ljus och värme med hjälp av el 
• vattenkraft 

• produktion av rörelse med hjälp av el 
• vindkraft 
• energiresurser 

Strukturer i 
naturen 

• jordens dragningskraft/gravitation 
• jämvikts- och rörelsefenomen som krafter 

åstadkommer 
• friktion 

• jordens och månens rörelser 
• stjärnhimlen 

Ämnen i 
omgivningen 

• vattnets egenskaper 
• vatten som lösningsmedel 
• vattenundersökningar 
• vattenrening 
• atmosfärens och luftens sammansättning 

• klassificering av ämnen i jordskorpan 
• separationsmetoder av ämnen i jordskorpan; 

filtrering, kristallisering, sållning 
• ämnen och produkter i omgivningen 
• -ursprung, användning och återanvändning 
• -trygg användning av dem 
• rusmedel och narkotika 

 

 7.10  Hälsokunskap 

Ämnesinnehållet preciseras i läroplanen för årskurserna 7-9. 

 7.11  Religion 

Den evangelisk-lutherska religionen 

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 
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Eleven gestaltar religionen som företeelse 

Eleven 
� förstår det religiösa språkbrukets karaktär  
� identifierar religiösa symboler, begrepp och metaforer  
� ser religionernas 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 
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Ämnesinnehåll 

Tema Årskurs 1 Årskurs 2 

Kristna traditioner 
och kyrkan 

• psalmer 
• böner 
• kyrkans högtider 
• den gyllene regeln 

• psalmer 
• böner 
• kyrkans högtider 
• kyrkliga ceremonier 

Bibeln • skapelseberättelsen 
• Noas ark 
• Mose 
• Abraham, Isak och Jakob 
• Bibeln 

• Nya testamentet; Jesu födelse och död 

 

Tema Årskurs 3 Årskurs 4 

Kristna traditioner 
och kyrkan 

• hemförsamlingen och dess verksamhetsformer 
• kyrkliga ceremonier 
• liv och död 
• värderingar och traditioner 
• Herdepsalmen 
• Bönen Fader Vår 
• omsorgen 
• böner, psalmer och andliga sånger 

• kyrkoåret 
• underverken 
• bärderingar - traditioner - respekt 
• kristendomens påverkan i samhället 
• kristna symboler 
• kyrkokonst 
• böner, psalmer och andliga sånger 
• kyrkoåret 

Bibeln • Bibeln; berättelser ur GT; Domar och 
Kungatiderna 

• berättelser ur NT 
• underverken 
• kärleksbudet 
• de tio budorden 

 

Tema Årskurs 5 Årskurs 6 

Kristna traditioner 
och kyrkan 

• mission, missionsbefallningen 
• katolska kyrkan 
• böner, psalmer och andliga sånger 

• kristendomens ankomst till Finland 
• Martin Luther och reformationen 
• Mikael Agricola m.fl. 
• böner, psalmer och andliga sånger 

Bibeln • slå upp i Bibeln 
• liknelserna – samtal kring etiska frågor 
• Apostlagärningarna 

•  

Övrigt • urförsamlingen 
• ortodoxa kyrkan 
• frikyrkorna 

• världsreligionerna;  
• -kristendomen 
• -judendomen 
• -islam 
• -ev. hinduismen, buddismen m.fl. 
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Den ortodoxa religionen 

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 kan 

beakta dem i sin livsföring 

Eleven kan använda religiös kunskap 

Eleven 
� känner till den ortodoxa dogmatikens centrala grundbegrepp 
� känner 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 samt 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 
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Ämnesinnehåll 

Tema Årskurs 1 Årskurs 2 

Bibeln • begynnelseberättelserna och 
patriarkberättelserna 

• från Egypten till det förlovade landet  
• Jesu liv och läror, Herrens bön 
• evangelieförfattarna 
• uppståndelsen och ett nytt liv 
• Nya testamentets tidshistoria 

 

Kyrkoåret och 
heliga människor 

 • de heliga tiderna och kyrkoårets stora och 
medelstora högtider 

• den egna kyrkans och elevens eget 
skyddshelgon 

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 

Liturgiska livet  • kyrkan som byggnad och som en helig plats 
• ikonen som bild och som heligt föremål 

Etik • etiken i de tio buden • kyrkan och församlingen 

 

Tema Årskurs 3 Årskurs 4 

Kyrkoåret och 
heliga människor 

• fastor och etiska frågor i anslutning till dem  

Kyrkan  • den religiositet som eleven möter i Finland och 
ute i världen 

Liturgiska livet  • gudstjänstförrättarna och liturgigudstjänsten 
• sakramenten, speciellt dopet, myrrasmörjelsen, 

boten och nattvarden 
• kyrkomusiken: troparier, gudstjänsthymner och 

hymnerna under andra heliga förrättningar 

Etik  • människan som Guds avbild och like 
• den heliga treenighetens personer och deras 

särdrag 
• frälsningen och det eviga livet 

 

Tema Årskurs 5 Årskurs 6 

Kyrkoåret och 
heliga människor 

• kyrkans stora lärofäder och martyrer  

Kyrkan • kyrkliga organisationer 
• andra kyrkor och religioner i närmiljön 
• drag som är gemensamma för judendomen, 

kristendomen och islam, och drag som skiljer 
dem åt 

 

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  



Den regionala läroplanen för årskurserna 1-9 

 67 

• religionens utsträckning och dess inflytande på 
individen, samhället och kulturen 

 



Den regionala läroplanen för årskurserna 1-9 

 68 

 

Tema Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 

Bibeln • Bibelns tillkomst och innehåll 
• Bibeln som en helig skrift 
• profeterna, konungarnas tid, 

psalmerna 
• Apostlagärningarna 

  

Etik  • den ortodoxa 
människouppfattningen 

• att identifiera etiska normer, 
principer och värderingar, 
reflektion och tillämpning 

• etiken i Bergspredikan 

 

Liturgi och 
dogmatik 

  • sakramenten 
• gudstjänsterna: liturgi, vigilia, 

fasteliturgi och andra kyrkliga 
förrättningar 

• kyrkobyggnaden, kyrkokonst 
och kyrkomusik 

• dogmatikens centrala punkter 

 

 7.12  Livsåskådningskunskap 

PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 5 

Människorelationer och moralisk tillväxt 

Förmågan att behärska och använda begrepp 
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 mångfald 

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 
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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 
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Ämnesinnehåll 

Tema Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 

Människan, 
världen och 
relationer 

• jag och vi 
• regler, avtal, löften, 

den gyllene regeln, 
vänskap, rättvisa 

• samvete 
• miljö och natur 
• levande och livlöst 
• handling och 

konsekvens 

• jag och vi 
• -vem är jag och vad 

kan jag, livsskeden 
och önskningar 

• miljö och natur 
• skönhet i naturen 
• miljövård 
• olika former av liv, 

födsel, liv och död i 
naturen 

• jag och vi 
• redlighet 
• samhälle och 

mänskliga rättigheter 
• FN, 

barnkonventionen 
• jämlikhet och fred 

• jag och vi 
• olika levnadssätt 
• vänskapens betydelse 

i livet 
• moral 
• miljö och natur 
• hållbar utveckling 
• demokrati 

Kultur • högtider och 
traditioner i vårt 
samhälle 

•  • seder och bruk 
• namngivning, 

giftermål, 
döden/begravningen 

• den finländska 
kulturen och 
kulturminoriteter 

• olika levnadssätt, 
tolerans och kulturell 
mångfald 

• världens kulturarv 

Religioner och 
livsåskådningar 

•  • rätt och fel • livets uppkomst och 
utveckling, 
berättelser om 
världens uppkomst, 
jorden och 
världsalltet 

• rätt och fel 
• människans godhet 

 

Tema Årskurs 5 Årskurs 6 

Människan, 
världen och 
relationer 

• jag och vi 
• grunderna för 

samlevnad, 
förtroende och 
ärlighet 

• framtidens värld, 
världsarvet och 
miljön 

• samhälle och 
mänskliga rättigheter 

• FN, Amnesty, 
Greenpeace 

• Röda korset 
• ett gott liv, värde 

och normer, ansvar 
och frihet i livet 

• olika tidsbegrepp 

• medborgarskap och 
ett gott samhälle,  

• demokrati 
• tolerans 
• världsarvet 
• de ungas moraliska 

tillväxt 
• min framtid 

Kultur • högtider och 
traditioner i vårt 
samhälle 

• kultur och 
gemenskap 

• internationella 
påverkare 

• mångkulturalism 
• mytologier 

Religioner och 
livsåskådningar 

• religionsfrihet, 
tankefrihet, tolerans 
och diskriminering 

• ateism 
• ett gott liv, värde 

och norm, ansvar 
och frihet i livet 

• livsåskådningsfrihet 
• den egna 

livsåskådningen 

 

 7.13  Historia 
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PROFIL FÖR ELEVENS GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 6 

Eleven kan skaffa sig kunskap om det förgångna 

Eleven kan 
� skilja fakta från åsikter 
� skilja källan och tolkningen av den från varandra 

Eleven förstår 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 

Eleven kan 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 

Ämnesinnehåll 

Årskurs 5 Årskurs 6 

• historisk kunskap 
• minnen 
• -skrifter 
• -föremål 
• -bilder 
• -byggnadsmiljö  
• de första högkulturerna 
• -jordbrukets uppkomst 
• -staternas tillkomst 
• -skrivkonsten uppfinnande 
• den europeiska civilisationens uppkomst 
• -Aten  
• -Rom 
• medeltiden 
• den nya tidens genombrott 
• -Renässansen 
• -Reformationen 
• -Världsbildens utvidgning 
• franska revolutionen 
• ett av följande tema (från förhistorisk tid till 1800-talet) 
• -en utomeuropeisk högkultur 
• -handelns utveckling 
• -kulturens utveckling 
• -utveckling av trafik- och transportmedlen 
• -förändringar hos befolkning 

• de egna rötterna 
• -den egna familjens historia 
• -hembygdens historia 
• stenåldern 
• bronsåldern 
• järnåldern 
• -vikingatiden 
• Finlands införlivande som en del av Sverige 
• -korstågen 
• Finland som en del av Sverige 
• -livet under medeltiden 
• -Kalmarunionen 
• -Gustav Vasa och hans söner 
• -reformationen och Agricola 
• -Per Brahe 
• -Sverige som stormakt 
• -Sveriges och Rysslands kamp om Finland 
• -Gustav III 
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 7.14  Samhällslära 

Ämnesinnehållet preciseras i läroplanen för årskurserna 7-9. 

 7.15  Musik 

PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 4 

Eleven 
� kan använda rösten så att han eller hon kan delta i unison sång 
� uppfattar musikens grundrytm så att han eller hon kan öva sig i 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 

Ämnesinnehåll 

Tema Årskurs 1 Årskurs 2 

Sång och musik • använda sin röst 
• lyssna på musik 
• barnsånger 
• sånglekar 
• ringdanser 
• rytm 
• spel 

• använda sin röst 
• aktivt lyssnande 
• iaktta ljudmiljön 
• barnsånger 
• sånglekar 
• ringdanser 
• rytm 
• spel 
• körsång 
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Tema Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 

Musikteori • notvärden - paus 
• Da capo – fine 

• notvärden 
• pianissimo – 

fortissimo 
• taktarter 

•  •  

Sång och spel • orkesterinstrument  
• Finländska sånger 
• övningar i 

röstbehandling 

• fungera i 
musicerande grupp 

• kanonsång 
• samspel 

• människorösten; 
rösttyper 

• skapa egen musik 
• körsång 

• skapa egen musik 
• körsång 

Musikhistoria • finländsk musik • nordisk musik • europeisk musik 
• berömda kompositörer 

• berömda 
kompositörer 

Övrigt • folkdanser • folkdanser • orkestersammansättnin
g 

• modern dans 
• att uppträda 

•  

 

 7.16  Bildkonst 

PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 4 

Att uttrycka sig i bild och tänka visuellt 

Eleven  
� kan ge sina tankar, känslor och föreställningar visuell form samt omvandla sina 

iakttagelser till bilder 
� kan använda de viktigaste redskapen och teknikerna i sin bildframställning samt 

använda skisser som hjälpmedel i sitt arbete 
� kan vårda arbetsredskap och material 
� känner till kompositionens grunder i bildframställning och rumsåtergivning och förstår 

materialets egenskaper 
� kan redovisa sin arbetsprocess och använda den vid självvärdering 

Konstkännedom och kulturell kompetens 

Eleven 
� kan diskutera egna och andras bilder, motivera sin konstsmak och använda 

konstbegrepp i diskussioner 
� vet vad konstnärer gör, känner till några 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 
� kan under handledning använda olika källor, t.ex. konstverk, bilder i omgivningen, 

naturen och den byggda miljön, böcker, tidningar, museer, gallerier och datanätet som 
informationskällor 

Miljöestetik, arkitektur och formgivning 

Eleven 
� kan identifiera och bedöma estetiska och etiska värden i den egna närmiljön och i skolan 
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� vet vad arkitekter och formgivare gör och känner till en del arbeten av arkitekter och 
formgivare 

� arbeta på egen hand och i samverkan med andra 

Medier och visuell kommunikation 

Eleven kan 
� bedöma hur han eller hon utnyttjar media, kan göra val och motivera sin ståndpunkt 
� observera och bedöma skillnaderna mellan den verkliga och den fiktiva världen 
� använda några redskap för visuell kommunikation 
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Ämnesinnehåll 

Tema Årskurs 1-2 

Rita och måla • olika redskap, verktyg och material att rita med 
t.ex. blyertspenna, kol, tusch, kritor 

• vattenfärg, täckfärg, fingerfärg 
• grundfärger, mellanfärger, kalla och varma 

färger 

Tryckmetoder • enkla trycktekniker 

Modellering 
Hantverk 
Byggande 

• grunderna för modellering och byggande 
• papp och kartong 
• naturmaterial 
• återanvändning av olika material 
• naturkonst 

Känna till konst • bekanta sig med olika konstformer 
• besök på konstutställning 
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Tema Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 

Att uttrycka sig i 
bild och tänka 
visuellt 

• måla, teckna, bygga, 
keramik (modellera) 

• färglära: 
huvudfärger, 
mellanfärger (hur 
man blandar) 

• geometriska 
teckningar 
(grundformerna) 

• komposition: färg, 
form 

• miljökonst: att 
använda 
naturmaterial, 
bildkonst ute i 
naturen 

• grafik: någon 
tryckteknik 

• grupparbeten 
• färglära: 

huvudfärger, 
mellanfärger 

• skisser 
• ornament 
• komposition: linje, 

rum förgrund, 
mellangrund, 
bakgrund 

• grundformerna: 
triangel, cirkel, 
kvadrat, rektangel 

• färglära: valörer, 
varma och kalla 
färger 

• komposition: form 
och färg  

• att skapa djup i 
bilden 
(bildelementen kan 
täcka varandra, inte 
endast tecknas 
ovanför varandra) 

• förgrund, bakgrund, 
mellangrund 

• grafik 
•  människans 

proportioner 

• miljökonst 
• enpunktsperspektiv 
• komposition: rörelse, 

linje, tid 
• ljus och skugga 
• formgivning: 

skulptur, keramik etc. 

Konstkännedom • besök på muséer och 
konstutställningar på 
hemorten 

• bekanta sig med 
kända finska verk 

• diskutera egna 
konstverk och 
använda 
konstbegrepp 

• analys och 
diskussion av 
fotografier 

• diskutera och 
granska konstbilder 

• olika epoker och 
nutidskonst 

• finsknationella 
mästare (främst 
guldåldern) 

• kända utländska och 
finländska 
konstnärer 

• bildanalys 

• bekanta sig med 
konstnärens arbete 

• analys av fotografier 
genom att göra egna 
foton och diskutera 
dem 

• exempel på konst 
från olika epoker, 
samt nutidskonst 

Miljöestetik, 
arkitektur och 
formgivning 

• natur och byggnader 
i närmiljön, att 
känna igen 
förändringar i miljön 

• föremål, deras 
planering och 
framställning 

• tredimensionellt 
skapande t.ex. av 
naturmaterial 

• miljöplanering (Hur 
är miljön uppbyggd?) 

• olika tiders och 
kulturers särdrag 

• Finlands arkitektur 
• byggnadsstil under 

olika tidsepoker 

• miljöplanering 
• tredimensionellt 

skapande, 
miniatyrmodeller, 
byggnader 

• Finlands formgivare 

Medier och visuell 
kommunikation 

• illustrationer 
• bildberättelsens 

grunder 
• fotografier 

• diskutera TV, 
dataspel 

• video 
• filmer 
• reklam 

• kombinera ord och 
bild: reklam, 
affischer 

• illustrering 

• kritisk iakttagelse och 
analys av visuella 
budskap i TV, 
dataspel   

• tecknade serier  
• video, foto eller 

digitalkamera 
• bildvinklar 
• bildstorlekar 

 

 7.17  Slöjd 

PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 4 

Eleven 
� kan under handledning förverkliga kreativa idéer och prova på tekniska lösningar och 

planera en produkt som går att tillverka 
� kan under handledning arbeta ändamålsenligt och genomföra sin plan med beaktande 

av arbetssäkerheten 
� behärskar de grundläggande teknikerna i slöjd, känner till centrala begrepp och 

basmaterial 
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� 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 
arbetsrummen 

� förstår funktionsprinciperna för teknologin i livsmiljön 
� kan utvärdera och uppskatta sitt eget och andras arbete, lärande och arbetsresultat 
� förhåller sig positivt till sitt eget och andra folkgruppers kulturarv 

Ämnesinnehåll 

Teknisk slöjd 

Tema Årskurs 1-2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5-6 

Innehåll • limma och spika trä 
• ytbehandla 
• såga 
• borra 

• benämningar på 
arbetsredskap och 
material 

• ytbehandling 
• arbete vid en 

hyvelbänk med 
ändamålsenliga 
verktyg 

• mätning och 
märkning 

• planering 
• formgivning 
•  

• metallbearbetning 
• bänkborrmaskin 

• figursågning 
• användning av 

eggverktyg (kniv, 
stämjärn och håljärn) 

• holkning, urgröpning 
och tappning 

• enkel renovering 

Verktyg • handborr 
• såg 
• hammare 
• pensel 

• lövsåg 
• figursåg 
• ryggsåg 
• fogsvans 
• linjal 
• vinkelhake 
• hovtång 
• pryl 
• hammare 
• fil 
• rasp 
• sandpapper 

• skjutmått 
• ritsmått 
• skölp 
• stämjärn 
• träklubba 
• drillborr 
• försänkare 
• skruvtving 
• hyvel 
• skruvmejsel 
• bänkborrmaskin 

• smygvinkel 
• passare 
• märkstift 
• trätappar 
• träsvarv 
• svarvmejslar 
• plåtsax 
• lödkolv 
• metallfil 
• drivhammare 
• stålull 
• laddningsbar 

borrmaskin 

Material • vattenlösliga färger 
• pensel 
• sandpapper 
• lim 
• trä och faner 

• Furu, faner 
• -

arbeta enligt enkla 
modeller 

• - löv- 
och figursågning 

• -
såga rakt och 
vinkelrätt 

• matolja 
• vattenlösliga färger 

och lacker 

• olika träslag 
• bets 

• elektrisk apparatur 
(lampa, elmotor, 
mm) 

• batterihållare 
• batteri 
• ledning 
• avbrytare 
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Textilslöjd 

Tema Årskurs 1-2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5-6 

Innehåll • olika enkla stygn 
• använda enkla 

mönster 
• virka luftmaskor 
• tillverka tofsar 
• flätning 
• göra knutar 

• formgivning 
• mönsterritning 
• symaskinen 
• nålning, tråckling och 

tillklippning 
• material och skötsel 

av material 
• skötsel av verktyg 

• stickning med två 
stickor, räta maskor 

• korsstygn 
• mönsterritning för 

plagg 

• utveckling av tidigare 
arbetstekniker på ett 
självständigare sätt 

• “nytt av gammalt” 
• stickning 

Redskap • nålar och knappnålar 
• sax 
• måttband 
• vävram 

• symaskin 
• strykjärn 
• märkningskrita 
• måttband 

• sporre 
• stickor 

• symaskin 
• - vård 

och rengöring 

Material • garn och trådar 
• tyger 
• natur och 

avfallsmaterial 
• vävram 

• papper 
• -

mönsterritning 
• tyg 
• -

maskinsömnad 
• -

lappteknik 
• -

strykning 
• garn/tråd 
• -

maskinbroderi 
• -

kråkspark 
• -

virkad stolpe 

• papper 
• mönsteranvändning 
• tyg 
• -

kantförstärkning 
• -

snedlist 
• - ficka 
• garn/tråd 
• -

rätstickning 
• -

broderi 

• tyg 
• -blixtlås 
• -

linning 
• -

knapphål 
• -

klädvård 
• -

varudeklaration 
• -

vändsöm 
• garn 
• -

slätstickning 
• -

virkad luftmaska 
• - frans 

 

 7.18  Gymnastik 

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 vissa bollspel samt kan handskas med spelredskap också i lekar och övningar 
� kan glida, åka framåt och bromsa i skridskoåkningen 
� kan röra sig mångsidigt på skidor 
� kan röra sig i naturen med hjälp av en undervisningskarta 
� 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 

Ämnesinnehåll 
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Årskurs 1-2 Årskurs 3-4 Årskurs 5-6 

• simövningar 
• friidrott 
• -löpning 
• -bollkastning 
• -längd 
• -höjd 
• redskapsgymnastik 
• -kullerbyttor 
• -hjula 
• -handstående 
• dans 
• -ringlekar 
• -rörelse till musik 
• -förenklingar av de vanligaste 

sällskapsdanserna 
• bollspel 
• -fotboll 
• -fyra mål 
• orientering 
• friluftsliv 
• skridskoåkning 
• skidåkning 

 

• simövningar 
• friidrott 
• -löpning 
• -bollkastning 
• -kulstötning 
• -längd  
• -höjd 
• redskapsgymnastik 
• -kullerbyttor 
• -hjula 
• -handstående 
• gymnastik med handredskap 
• -boll 
• -hopprep 
• dans 
• -ringlekar 
• -rörelse till musik 
• -förenklingar av de vanligaste 

sällskapsdanserna 
• bollspel 
• -fotboll 
• -basket 
• -innebandy 
• -boboll 
• orientering 
• friluftsliv 
• skridskoåkning 
• isspel 
• skidåkning 
• -klassisk stil 
• -grunderna i fristil  

• simövningar 
• friidrott 
• -löpning 
• -bollkastning 
• -kulstötning 
• -längd  
• -höjd 
• -spjut 
• -3-steg 
• redskapsgymnastik 
• -kullerbyttor 
• -hjula 
• -handstående  
• -bom 
• gymnastik med handredskap 
• -boll 
• -hopprep 
• dans 
• -ringlekar 
• -rörelse till musik 
• -förenklingar av de vanligaste 

sällskapsdanserna 
• -folkdans 
• bollspel 
• -fotboll 
• -basket 
• -innebandy 
• -boboll  
• -volleyboll 
• orientering 
• friluftsliv 
• skridskoåkning 
• isspel 
• skidåkning 
• -klassisk stil 
• -fristil 

• Personlig hygien 
• Rätt klädsel 
• Muskelstärkande övningar 
• Fysisk kondition 
• Avslappning, tänjningar 
• Ta hand om redskap och utrustning 

• personlig hygien 
• rätt klädsel 
• muskelstärkande övningar 
• fysisk kondition 
• avslappning, tänjningar 
• ta hand om redskap och utrustning 

• personlig hygien 
• rätt klädsel 
• muskelstärkande övningar 
• fysisk kondition 
• avslappning, tänjningar 
• ta hand om redskap och utrustning 
• allemansrätten 

 

 7.19  Huslig ekonomi 

Ämnesinnehållet preciseras i läroplanen för årskurserna 7-9. 

 7.20  Valfria ämnen 

Ämnesinnehållet preciseras i läroplanen för årskurserna 7-9. 

 7.21  Elevhandledning 

Målet för elevhandledningen är att främja utvecklingen av elevens studiefärdigheter, stödja 
den sociala tillväxten och främja en positiv syn på skolarbetet. Eleven ska, under ledning av 
läraren, på ett mångsidigt sätt få bli bekant med olika metoder och tekniker att inhämta 
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kunskap. I den självvärdering som eleven med jämna mellanrum får göra ges hon möjlighet 
att reflektera över sin inlärningsstil och iaktta sina individuella behov för 
kunskapsinhämtning. Särskild vikt fästs vid elever med inlärningssvårigheter. I årskurserna 
1-6 har elevhandledningen ingen egen timresurs, medan eleven i årskurserna 7-9 erbjuds 
elevhandledning under totalt 2 veckotimmar. 
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7 UNDERVISNINGENS MÅL OCH CENTRALA 
INNEHÅLL ÅK 7-9 

7.1 Integrering och temaområden  

Temaområdena och deras behandling i olika läroämnen definieras i samband med de 
enskilda läroämnena. Temaområdena tas upp av enskild lärare/vid samarbete mellan lärare 
eller under temadagar. För kontinuiteten hänvisas till den regionala läroplanen. 
 
De sju temaområdena är följande: 
� Att växa som människa  
� Kulturell identitet och internationalism 
� Kommunikation och mediekunskap 
� Deltagande, demokrati och entreprenörskap  
� Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling 
� Trygghet och trafikkunskap 
� Människan och teknologin 
�  

Se närmare Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. 

7.2 Studier i olika modersmål och det andra inhemska språket 

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. 

7.3 Modersmål och litteratur 

Denna ämnesbeskrivning är en lokal tillämpning som stöd för vad som står i Grunderna för 
läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, det vill säga att den utgår från och 
bygger på den nationella läroplanen. Även den Regionala läroplanen utgör ett styrdokument. 

Svenska som modersmål 
Inom ämnet modersmål och litteratur tar vi i LNH fasta på att modersmål och litteratur är ett 
livskunskapsämne och ett färdighets-, kunskaps- och kulturämne. Det innebär att eleverna 
skall stärka den personliga och finlandssvenska identiteten, de skall lära sig att tänka logiskt 
och få kunskap om sitt modersmål och litteratur, samt utveckla sina kunskaper i ämnet.  
”Semiintegrering” är även möjlig i modersmål och litteratur; texter och ämnen/teman ur 
ämnen som behandlas i andra skolämnen kan även tas upp ur en språklig och litterär 
synvinkel i modersmål och litteratur. Integreringen gäller förstås även temahelheterna, av 
vilka en övervägande del inom varje enskilt temaområde funktionellt kan tas in i 
undervisningen. Fokus bör absolut läggas på att även andra ämnen – ur ett funktionellt 
perspektiv – har som syfte att understöda elevernas språkutveckling och stärka deras 
språkkänsla. 
Arbetsmetoderna är varierade och kan anpassas till det aktuella temat eller innehållet. 
Elevcentrerad undervisning som aktiverar eleverna så mycket som möjligt är att eftersträva. 
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Induktion och deduktion används som varandra kompletterande metoder, alltid beroende av 
innehåll. Samtidigt eftersträvas en balans mellan funktionell och instrumentell undervisning. 
Till exempel behandlas rättstavning, interpunktion, ordkunskap, fraser, idiom, uttryck 
huvudsakligen i funktionella sammanhang. Varje lärare använder enligt eget omdöme de 
metoder som passar hans personlighet, eleverna och innehållet som behandlas. 

Centrala mål för årskurserna 7-9 

Eleverna skall öva interaktionsfärdigheter, de skall utvecklas i att tillägna sig, tolka, använda 
och själva producera olika slags texter och de skall lära sig mera om språk, litteratur och 
kultur. 

Centralt innehåll för årskurserna 7-9 

Interaktion, informationssökning, textförståelse, produktion av skriven och talad text, 
språkets funktion, struktur och form, samt språk, litteratur och kultur utgör de olika 
områdena vilka eleverna bör få kunskap om, samt färdigheter och övning i. En stor del av 
dessa förekommer kontinuerligt i ämnet, men nedan presenteras en lista över vilka områden 
och teman (såväl innehållsliga som existentiella) som kommer att utgöra huvudpunkterna i 
de olika årskurserna/kurserna. 
Modersmål och litteratur bär huvudansvaret för att varje generation lär sig läsa och skriva. 
Ett gott modersmål är en nödvändig grund för inlärning och det ger ett bra redskap för det 
abstrakta tänkandet, för förmågan att beskriva känslor o.s.v. 
Det är av vikt att precisera det huvudsakliga innehållet i kurserna eftersom flera än en lärare 
undervisar i modersmål och litteratur och vi vill erbjuda alla elever i vår skola samma 
möjligheter till att lära sig. Existentiella teman har varje enskild lärare friheten att välja själv. 

Innehåll årskurs- och kursvis 

I varje kurs övar eleverna att läsa, skriva, lyssna och tala. De läser alltid ett helt verk per 
kurs och skriver även två längre texter. 
 

 Åk 7 Åk 8 Åk 9 

H 
Ö 
S 
T 

• Sagor, sägner, myter, fabler. 
• Grundläggande skrivregler: 

Styckeindelning, sär- och 
sammanskrivning, stor bokstav. 

• Presentation, föredrag. 
•  

• Satsdelar, satsanalys 
• Noveller, novellanalys, novellförfattare, 

litterära begrepp. 

• Språkhistoria. 
• Nordiska språk, nordiska författare, 

en nordisk roman. 
• Materialbaserat skrivande, 

referatteknik, hänvisningar. 

V 
I 
N 
T 
E 
R 

• Ordklasser. 
• Ungdomsklassiker, 

klassuppsättning. 
•  

• Meningsbyggnad, ordföljd, 
interpunktion. 

• Textstruktur. Informationssökning, 
källkritik- skriv-uppgift med 
hänvisningar. 

• Grunderna i textbehandling. 
• Dagstidningen, textgenrer. 
• Deckare. 

• Litteraturhistoria, epoker, klassiker. 
• Presentation i grupp, litterärt 

utgångsläge. 
• Filmanalys. 

V 
Å 
R 

• Drama, termer och 
dramaövningar. 

• Nordisk mytologi. 
• Serier. 
• Fantasyromaner. 

• Finlandsvenskhet, fisv. författare. En 
fisv. roman. 

• Stil. Tal- och skriftspråk. 
• Dialekt. 

• Argumentation, media, reklam, 
bildanalys. 

• Lyrik, lyrikanalys. 
• Diktskrivning. 
• Science fiction. 

 

Bedömningsgrunder 
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Slutbedömningen för eleven följer de nationella grunderna. Vid elevbedömning beaktas 
elevens: 
1. Kunskaper och färdigheter: 
� prov, förhör 
� arbeten av olika slag, t.ex. presentationer, egenhändigt producerade texter 
� övningsuppgifter 
� aktivitet under lektionstid 

2. Arbetsinsats: 
� strävan att göra sitt bästa, arbetsvilja 
� ansvaret för den egna arbetsuppgiften; självständigt arbete, punktlighet 
� den egna planeringen av arbetsuppgiften 
� förverkligandet av arbetet 
� samarbetsförmågan 
� kvaliteten på självbedömningen 

3. Inställning: 
� vilja att lära sig 
� motivation  
� visat intresse för ämnet 

Hur temaområdena förverkligas inom läroämnet modersmål och litteratur 

1. Att växa som människa 

� utgående från den sociala situationen i klassen/skönlitterära texter/faktabaserade texter 
reflekterar eleverna över sig själva och andra som individer i utveckling. De lär känna sig 
själva genom att relatera sig till andra. 

� eleverna argumenterar, debatterar, diskuterar etik och moral utgående från sin egen 
erfarenhetshorisont och/eller litteraturen de har läst 

� eleverna får se skönlitteratur som konst, som kan tolkas och diskuteras ur ett estetiskt 
perspektiv 

� studietekniken övar eleverna kontinuerligt i funktionella sammanhang 
� arbetsmetoderna i klassen/klassrumssituationen ger eleverna övning i att samarbeta, 

visa hänsyn, skilja mellan rätt och fel, samt lär dem om deras rättigheter och 
skyldigheter  

2. Kulturell identitet och internationalism 

� fokus läggs på det finlandssvenska i förhållande till andra språk, kulturer, levnadssätt 
o.s.v. och eleverna blir medvetandegjorda om den unika finlandssvenska kulturella 
identiteten 

3. Kommunikation och mediekunskap 

� eleverna producerar talade och skrivna texter med tanke på genre och målgrupp 
� de lär sig att tolka och analysera faktatexter och skönlitterära texter 
� eleverna övar sig i att utnyttja information på ett moget sätt. De lär sig källkritik och om 

yttrandefrihet i funktionella sammanhang, liksom även om mediernas roll för den 
enskilda människan och i samhället 

� eleverna lär sig också att använda ordbehandlingsprogram i funktionella sammanhang 

4. Deltagande, demokrati och entreprenörskap 
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� i samband med olika arbetsuppgifter, t.ex. argumentation, bildar eleverna sig en 
uppfattning om olika frågor 

� eleverna övar sig i att påverka genom talad och skriven text (argumentation/retorik) 
� eleverna läser dagstidningar 

5. Ansvar för miljö, välfärd och hållbar utveckling 

� elevernas vardagssysslor i klassen påverkas 
� läsning av t.ex. populärvetenskapliga artiklar, texter i dagstidningar 

6. Trygghet och trafikkunskap 

� eleverna diskuterar utgående från sina egna erfarenheter, samt utgående från 
skönlitteratur, faktatexter o.s.v. 

7. Människan och teknologin 

� eleverna använder sig av ordbehandlingsprogram och datanät i funktionella 
sammanhang 

7.4 Det andra inhemska språket 

Centrala mål 

Undervisningen i finska strävar efter att ge också de enspråkigt svenska eleverna sådana 
kunskaper och färdigheter i finska att de klarar sig i vardagliga språksituationer, förstår 
huvudinnehållet i massmedia samt även kan uttrycka sina tankar och känslor både i tal och 
skrift. Samtidigt förbereds eleverna för fortsatta studier i finska i gymnasiet och 
yrkesutbildningen. Dessutom skall även de tvåspråkiga eleverna beredas möjlighet att 
förbättra sina kunskaper och färdigheter i finska i enlighet med målen för den 
modersmålsinriktade lärokursen. 
 
Elever som inte påbörjat studierna i finska i årskurserna 3-6 erbjuds B-finska. 
Finskundervisningen strävar också till att stöda elevernas allmänna språkutveckling genom 
att göra dem medvetna om finskans byggnad och särdrag i jämförelse med andra språk, 
framförallt svenskan. 
 
Finskundervisningen skall också bidra till elevernas kännedom om Finland, finska sedvänjor 
och det gemensamma kulturarvet. 

Finska A1 

Innehåll 

Finskundervisningen i åk 7-9 läggs upp med hänsyn till vad som behandlats i åk 3-6. 
Strukturbehärskningen från åk 3-6 befästs och utvidgas. Ord- och uttrycksförrådet utvidgas 
till allmänbildande situationer och motivkretsar, gärna med anknytning till övriga skolämnen. 
Texter och samtal skall läggas upp kring elevernas eget liv, men också samhälleliga, etiska 
och dagsaktuella teman skall behandlas. Bl.a. följande temaområden behandlas också i 
samband med textläsning: kulturell identitet, internationalism, kommunikation, 
mediekunskap, demokrati, miljö, trafikkunskap, teknologi. 
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I grammatiken ingår finskans nomenböjning i plural, de vanligaste verbformerna i passiv, 
hela verbböjningen i aktiv samt satsens grunddelar. Uppmärksamhet fästs också särskilt vid 
kasussystemets centrala roll. Skillnaden mellan långa och korta ljud och deras betydelse-
skiljande roll i finskan samt diftongrikedomen skall framhållas och deras användning övas in 
och automatiseras hos eleven. Av finskans nominalformer skall eleverna lära sig infinitiv I 
och III i vanliga kombinationer samt frekventa participuttryck. Satsmotsvarigheter tas upp 
bara så mycket att eleverna känner igen och förstår dem när de förekommer i texter, 
massmedia, reklam o.dyl.  
Av tvåspråkiga elever bör man kunna kräva mera både i fråga om ordförråd och struk-
turbehärskning samt textläsning och uttrycksförmåga både i tal och skrift. 
Den finskspråkiga miljön, tillgången till litteratur, tidningar, radio- och TV-program på finska 
utnyttjas. 
Elevernas varierande utgångsläge och fallenhet för språkstudier gör att olika differentie-
ringsmöjligheter bör övervägas. 

Bedömningsgrunder 

Kriterier för bedömning i det andra inhemska språket finska A1 
Utgående från läroplanen bedöms kunskaperna enligt följande punkter: 
� muntliga och skriftliga läxförhör och prov av ett på förhand bestämt avsnitt av 

lärostoffet 
� kortare och längre uppsatser, där elevens förmåga att uttrycka sig på ett ledigt, 

flytande, naturligt samt grammatikaliskt korrekt språk kommer fram 
� förberedda anföranden om ett temaområde 
� attityd till ämnet, dvs. skötsel av hemuppgifter samt visad aktivitet under lektionerna, 

t.ex. diskussioner, par- och grupparbeten 
 
Bedömningen sker enligt samma kriterier efter varje avlutad kurs. 
Kriterier för vitsordet 8 vid slutbedömningen definieras noggrannare i ”Grunderna för  
läroplanen för den grundläggande utbildningen”. 

Elevernas självbedömning 

Eleverna ges tillfälle att bedöma sina egna prestationer efter varje avslutad kurs. 

Innehåll årskurs- och kursvis 

Årskurs 7 

Kurs 1 ordklasser, suffix 
 Temaområden: Aleksis Kivi, dialekter 
 
Kurs 2 lokalkasus, böjning av nomen i plural. 
 Temaområden: människans vardag 
 
Kurs 3 kasusböjning 
 Temaområde: kalenderåret, språkhistoria 

Årskurs 8 

Kurs 4 verbets indikativböjning 
 Temaområden: idrott, Finland, Kalevala 
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Kurs 5 infinitiv III, konditionalis 
 Temaområde: naturen, språkstilar 
 
Kurs 6 imperativ, potential, komparation 
 Temaområde: resor, släktspråk 

Årskurs 9 

Kurs 7 Verbböjningen i passiv. 
 Temaområde: Finsk litteratur, Finlands historia 
 
Kurs 8 Particip, unipersonella uttryck, particip 
 Temaområde: media, yrkesliv och kända finländare 

Finska som B-språk 
Denna lärokurs är avsedd för elever som inte påbörjat studierna i finska som A-språk i 
årskurserna 3-6. Huvudsyftet med lärokursen är att eleverna ska lära sig åtminstone hjälpligt 
förstå finska i alldagliga situationer och våga uttrycka sig. Samtidigt läggs grunden för 
fortsatta studier i finska och ges kännedom om finska sedvänjor och finsk kultur. 

Mål 

Eleven  
förstår personliga frågor och enkla samtal på finska, kan svara och berätta om sig själv och 
samtala om de ämnen som diskuterats 
förstår korta texter, kan skriva personliga meddelanden, korta svar och berättelser i 
anslutning till lärokursens teman 

Centralt innehåll 

Ämnesområden 

• personer, platser, tider och händelser i närmiljön 
• trafik, servicesituationer, priser 
• natur och sevärdheter i Finland 
• föda och hälsa 
• idrott och intressen 
• umgänge, att hälsa, tacka, fråga, svara och säga sin åsikt 

Strukturer 

frågeorden och vanliga pronomen, kasusböjningen i singularis, partitiv pluralis, 
verbböjningen i aktiv, olika sätt att uttrycka önskningar och befallningar, infinitiv I, 
konditionalis, infinitiv III, frågor och svar, jakande och nekande sats, grundreglerna för 
objektet 
Elevens kunskaper och färdigheter bedöms enligt bedömningsgrunderna för finska A1. 

Kriterier för vitsordet 8 vid slutbedömningen 

Se Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbilningen 

Modersmålsinriktad finska 

Allmänna mål 
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Det som ovan skrivits om svenska och särskilt om tvåspråkiga elever gäller i tillämpliga delar 
även här. Dessutom skall eleverna bli djupare medvetna om sin finskspråkighet och sin 
tvåspråkighet, bygga ut och nyansera sitt ordförråd, förbättra sin språkriktighet, även lära 
sig skriva finska rätt och fördjupa sina insikter i finsk kultur och litteratur. Syftet är också att 
levandegöra och fördjupa det språkliga och kulturella arv som eleverna har med sig hemifrån 
och bygga ut de språkliga färdigheter som inhämtats på lågstadiet. 

Innehåll 

Ordförrådet skall byggas ut inom ett stort antal områden: vardagslivet; varor, natur och esa; 
trafik och yrken; servicesituationer och -inrättningar; populärvetenskap; teknik och närings-
liv; samhälle och kultur; litteratur (prosa, dikt, drama). 
I grammatiken inhämtas även mindre frekventa kasus som komitativ och instruktiv, sats-
motsvarigheterna och annat idiomatiskt språkbruk. Särskild vikt fästs just vid det sist-
nämnda. Både muntlig och skriftlig framställning övas kontinuerligt. Integrering med så 
många ämnen som möjligt eftersträvas (terminologi från matematik, biologi, historia, 
konstämnen tas upp i undervisningen). Det tvåspråkiga kulturella utbudet i hemtrakten 
utnyttjas. 

Bedömningsgrunder för modersmålsinriktad finska 

Kriterier för vitsordet 8 vid slutbedömningen definieras noggrannare i  ”Grunderna för 
läroplanen för den grundläggande utbildningen”. Vilket av vitsorden 4-10 eleverna tilldelas, 
bestäms av i vilken mån de uppfyller kriterierna dels i utbildningsstyrelsens skrift dels i 
läroplanen. 
Elevernas kunskaper och färdigheter bedöms enligt följande punkter: 
� skriftliga prov på ett genomgånget avsnitt i grammatiken och/eller på en på förhand 

bestämd, genomgången text 
� muntliga och skriftliga läxförhör 
� uppsatser 
� förberedda anföranden på finska om ett i samråd med läraren valt ämne 
� utförande av hemuppgifter samt aktivitet under lektionerna. 

Bedömningen sker enligt samma kriterier efter varje avslutad kurs. 

Elevernas självbedömning 

Eleverna ges tillfälle att bedöma sina egna prestationer efter varje avslutad kurs.  
Formerna för denna självbedömning bör utvecklas. 

Innehållet i modersmålsinriktad kurs, kursvis 

Mofi-kursen innehåller samma avsnitt i grammatiken som ovan samt valda texter. I 
grammatiken inhämtas dock också mindre frekventa kasus, alla nominalformer och 
satsmotsvarigheter. 
Se också ”Modersmålsinriktad finska”, ”Allmänna mål” och ”Innehåll”. 

Årskurs 7 

Kurs 1  rättstavning, ordklasser, possessivsuffix 
Kurs 2  kasusböjning 
Kurs 3  pronomen, adjektivets komparation 

Årskurs 8 
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Kurs 4  förkortningar, partiklar 
Kurs 5  adverb, verbböjning 
Kurs 6  verbböjning, räkneord 

Årskurs 9 

Kurs 7  infinitiver 
Kurs 8  particip, satsmotsvarigheter 

Hur temaområdena förverkligas inom modersmålsinriktad finska. 

kurs 1: Finland, demokrati, Aleksis Kivi 
kurs 2: språkhistoria, Lappland 
kurs 3: släktspråk 
kurs 4: främmande länder, trafikkunskap, översättning 
kurs 5: kultur (Kalevala), natur, traditioner 
kurs 6: natur, traditioner 
kurs 7: natur och miljö, tidningar och nyheter 
kurs 8: litteratur 
kulturell identitet 
internationalism 
kommunikation 
mediekunskap och teknologi 
demokrati 
miljö 
trafikkunskap 
 
Också Finska A1- grupper tar upp ovannämnda temaområden i görlig mån, framför allt 
temaområden kulturell identitet, demokrati, miljö och internationalism. 

7.5 Främmande språk 

Engelska A 2 

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 förstå och respektera 
olika kulturer. Undervisningens uppgift är att ge eleven ett kulturellt kapital samt en ny 
synvinkel också på sitt modersmål och sin egen kultur. Eleven skall lära sig att förstå att 
språket som färdighetsämne och kommunikationsmedel förutsätter långsiktig och allsidig 
kommunikativ träning.  
 
Undervisningens uppgift är att få elevens språkfärdighet att utsträcka sig till mera krävande 
sociala situationer samt till områdena fritidssysselsättningar, tjänster och den offentliga 
sektorn. Det skrivna språkets andel i undervisningen ökar något.  
Elevens förmåga att verka såsom den främmande kulturen förutsätter ökar, och han eller 
hon skaffar sig ytterligare strategier som är utmärkande för språkstudier. 

Centrala mål  

Eleven 
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� lär sig att förstå tydligt strukturerad hörd eller läst text som kräver bredare 
allmänbildning 

� kan göra sig förstådd i olika vardagliga situationer och delta i enklare samtal 
� kan hålla kortare presentationer och föredrag 
� kan producera skriftligt material i form av uppsatser och referat 
� behärskar språkets grundstrukturer  

Kulturell kompetens 

Eleven  
� lär sig att jämföra sin egen kultur med den främmande kulturen 
� lär sig att kommunicera och handla i alldagliga situationer på ett sätt som är accepterat i 

den främmande kulturen 
� lär känna sina egna kulturella rötter 
� lär sig att uppskatta sin egen kultur och den främmande kulturen 

Inlärningsfärdigheter 

Eleven lär sig behärska arbetssätt och inlärningsstrategier som är typiska för språkstudier. 
Det innebär att eleven 
� lär sig att sluta sig till ordens och uttryckens betydelse av sammanhanget och utnyttja 

det som han eller hon har lärt sig i modersmålet 
� lär sig att kompensera bristfälliga språkkunskaper till exempel genom att kringgå eller 

omskriva det han eller hon vill ha sagt 
� lär sig att utnyttja data- och kommunikationsteknik i sina språkstudier 
� lär sig att bedöma sitt arbete och olika områden i sin språkfärdighet  i förhållande till 

uppställda mål och att vid behov ändra sitt arbetssätt 

Innehåll årskurs- och kursvis 

 
 Ämnesområden Grundstrukturer 
 
Årskurs 7 
 
Kurs 1  
 skolan verbstrukturer i presens och 
  imperfekt 
 hem och familj  there is/are 
  a, an 
  pluralbildning 
  oregelbundna verb i imperfekt 
  omskrivning med do 
  personliga pronomen 
  possessiva pronomen 
  enkel och pågående verbform 
 
Kurs 2 
 de fem sinnena oregelbundna verb 
 sport modala hjälpverb i presens 
  och imperfekt 
 Finland  
  tidsuttryck: klockan,datum, årtal,  
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  månader och veckodagar 
  adjektivens komparation 
  perfekt 
  pluskvamperfekt 
  futurum 
 
Årskurs 8 
 
Kurs 3 
 London frågepåhäng 
 England genitiv 
  relativa pronomen 
  verbets tempusformer 
  bestämd artikel 
  some, any, no 
  nationalitetsord 
  ing-form 
 
Kurs 4 
 Irland, Nordirland futurum 
 Skottland tidsadverbialens placering 
 Wales adjektiv/adverb 
  oregelbundna adjektiv/adverb 
  own 
  adverbens komparation 
  reflexiva pronomen 
 
Årskurs 9 
 
Kurs 5 
 musik infinitiv med eller utan ”to” 
 Amnesty International, ing-former som infinitiv 
  Greenpeace 
 EU repetition av aktiva tempusformer 
 utbyteselever nationalitetsord 
  substantiverade adjektiv 
  passiva tempusformer 
 
Kurs 6 
 Australien konditionalis I och II 
 Nya Zeeland if-satser 
 USA modala hjälpverb 
 Kanada uncountables 
 Västindien speciella adjektiv 
 yrkesliv och utbildning repetition av strukturer 

Bedömningsgrunder 

I årskurs 7 och 8 baserar sig bedömningen på färdigheterna inom hörförståelse, 
läsförståelse, tal och skrift. 
Kriterier för vitsordet 8 vid slutbedömningen enligt följande: 
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Nivån för språkkunskaper i åk 9 enligt nivåbeskrivningsskalan i de nationella 
läroplansgrunderna. 
 
Hörförståelse tal läsförståelse skrift 
B1.1 A2.2 B1.1 A2.2 

Temaområdenas förverkligande inom undervisningen i engelska 

1. Att växa som människa 

Genom grupparbeten i klassen, genom att lära sig ge varandra arbetsro och genom att ta 
ansvar för sina egna studier. 

2. Kulturell identitet och internationalism 

I engelskan behandlas olika kulturer, traditioner, seder och bruk inom hela den 
engelskspråkiga världen där engelskan är huvudspråket. Detta kommer tydligt och 
automatiskt fram i texterna samt i övningar och t.o.m.i sånger som används i 
undervisningen. Eleverna får således bättre förståelse för andra kulturer och lär sig 
uppskatta dem. 

3. Kommunikation och mediekunskap 

Vi strävar efter att kommunicera på engelska så mycket som möjligt både i ord och genom 
att lyssna, samt genom att producera egna texter enskilt och i grupp. 

4. Deltagande, demokrati och entreprenörskap 

Genom omväxlande uppgifter, grupparbeten och genom att betona vikten av att upprätthålla 
arbetsro under lektionerna samt genom att uppmuntra eleverna till initiativtagande i 
grupparbeten och i sina egna studier. 

5. Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling 

Genom att behandla texter i ämnet. 

6. Trygghet och trafikkunskap 

Vi följer skolans allmänna regler, som t.ex. att ytterkläder och idrottsutrustning lämnas 
utanför klassen för hälsans och säkerhetens skull. Även hit hör arbetsron som tillsammans 
med det föregående befrämjar en trivsam och trygg arbetsmiljö. 

7. Människan och teknologin 

Genom att i undervisningen använda språkstudio, CD/bandspelare och andra audiovisuella 
apparater samt datasal. 

7.6 Matematik 

Mål 
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Eleven  
� utvecklar sitt matematiska tänkande 
� bygger upp och förstärker sitt självförtroende 
� lär sig att lösa både abstrakta och konkreta matematiska problem 
� övar huvudräkning 
� strävar efter att få goda matematikkunskaper inför fortsatta studier vid yrkesskola eller 

vid gymnasium  

Innehåll årskurs- och kursvis 

Årskurs 7 

Kurs1 

Tal och räkneoperationer 
fördjupad förståelse för de grundläggande räkneoperationerna 
faktorisering, talens delbarhetsregler 
potenser med heltalsexponenter 
motsatt tal, absolut belopp, inverterat tal 
decimaltal och bråk 
hyfsning av uttryck 
avrundning och överslagsräkning samt användare av miniräknare 

Kurs 2 

Geometri 
� kurvor 
� polygoner 
� koordinatsystem 
� spegling, symmetri med avseende på en linje och en punkt 
� vinklar 
� trianglar, kongruens 
� parallellogram 
� längd- och areaenheter och beräkningar 
� kroppar 

Kurs 3 

� Sannolikhet och statistik 
� sannolikheter 
� procent 
� diagram 
� Funktioner 
� variabler 
� grafer 
� proportionalitet 
� ekvationer 
� linjära funktioner 

Årskurs 8 

Kurs 4 

� Procenträkning 
� procent i bråk och decimalform 
� procentuell förändring 
� procentuell jämförelse 
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� blandningar 
� Potenser 
� potensbegreppet 
� kvadrat och kvadratrot 
� potensräkning 

Kurs 5 

� Polynom 
� addition, subtraktion av polynom 
� multiplikation av polynom 
� Ekvationer 
� lösning av förstagradsekvationer 
� problemlösning med hjälp av ekvationer 
� proportionalitet 
� grafisk lösning 

Kurs 6 

� Geometri 
� cirkelns omkrets och area 
� sektor och båglängd 
� rymdgeometri, kroppars area och volym 

Årskurs 9 

Kurs 7 

� Geometri 
� trianglar, Pythagoras sats 
� likformighet, skala 
� trigonometri 
� gyllene snittet 

Kurs 8 

� Algebra 
� bråkräkning 
� ekvationer 
� algebraisk och grafisk lösning av ekvationssystem 
� andragradsfunktioner, parabeln 

Kurs 9 

� Sammanfattning och fördjupning 
� omvandling från bråk till decimaltal 
� rationella och reella tal 
� procent 
� polynom 
� funktioner 
� proportionalitet 

Bedömningsgrunder 

Vitsord i matematik baserar sig på följande kriterier: 
� Prov 
� Förhör 
� Aktivitet under lektionerna 
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� Utförande av hemuppgifterna 
� Elevens inställning till ämnet 

Temaområdens förverkligande  
inom undervisningen i matematik 

1. Att växa som människa 

Eleven växer som människa genom att lösa problem på olika abstraktionsnivåer. 

2. Kulturell identitet och internationalism  

Detta behandlas i samband med vardagsekonomiska tillämpningar som valutor, resor, löner 
och skatter. 

3. Kommunikation och mediekunskap 

Dessa diskuteras vid lösning av statistiska uppgifter. Eleven skall kunna bearbeta den 
statistiska informationen som  ges i medier  analytiskt och skall ställa sig till informationen 
kritiskt. 

4. Deltagande, demokrati och entreprenörskap 

Eleven fostras genom att en del problem löses tillsammans eller i mindre grupper. 

5. Ansvar för miljö, välfärd och hållbar utveckling 

Ämnesområdena behandlas i samband med lösning av praktiska uppgifter i samband med 
procenträkning. 

6. Trygghet och trafikkunskap 

Faktorer som påverkar säkerheten och olycksfallssituationer i trafiken behandlas i 
sannolikhetsläran och i statistiska bearbetningar av material. 

7. Människan och teknologin 

Eleven lär sig att använda miniräknare då han/hon skall presentera matematiska modeller 
som innehåller  trigonometriska funktioner, potenser och rötter. 

7.7 Miljö- och naturkunskap 

Ämnesinnehållet preciseras i läroplanen för årskurserna 1-6. 

7.8 Biologi 

Mål för biologi enligt nationella läroplanen. 
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Inom undervisningen i biologi arbetar vi elevcentrerat. Naturen samt olika fenomen i naturen 
undersöks laborativt och genom fältundersökningar. I samband med avsnittet som behandlar 
människan utförs experiment som belyser delar av anatomin och fysiologin. 

Årskurs 7 

Kurs 1 

� växt- och djurartkännedom med tyngdpunkt på de lokala akvatiska ekosystemen.  
� naturens mångfald.  
� känna till naturens indelning. 

Årskurs 8 

Kurs 2 

� växt- och svampartkännedom med tyngdpunkt på de lokala terrestriska ekosystemen 
samt insamling av växter under handledning. 

� att bekanta sig med skogsvård och växtodling. 
� skogens ekosystem: struktur och funktion. 
� undersöka den egna livsmiljöns tillstånd och miljöförändringar, att granska åtgärder som 

förbättrar den omgivande miljöns tillstånd och tänka igenom det egna miljöbeteendet. 
� bekanta sig med en ekologiskt hållbar utveckling samt miljövårdens innehåll och mål. 

Årskurs 9 

Kurs 3 

� undersöka cellens struktur och funktion. 
� människans byggnad och centrala livsfunktioner. 
� den biologiska grunden för människans fortplantning och sexualitet 

Kurs 4 

� arvsmassans och miljöns betydelse för utvecklingen av människans egenskaper 
� bioteknikens möjligheter och etiska frågor i anknytning till dem 
� den levande naturens uppkomst och utveckling 
� människans särdrag samt biologiska och kulturella evolution 

Bedömningskriterier 

Vid bedömningen tar vi fasta på: 
� ämneskunskaper, muntliga och skriftliga prov  
� attityd till ämnet, framkommer vid diskussioner och lektionsaktivitet 
� tillämpning av kunskaperna, eleven skall kunna överföra sina kunskaper från ett område 

till ett annat 
� samarbetsförmåga, framkommer vid olika typer av projektarbeten 

Hur temaområdena förverkligas inom läroämnet biologi 

Inom biologin behandlas temaområdena 1,5,6 och 7 ur kapitel 7 i den nationella läroplanen. 
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Att växa som människa kommer upp i alla kurser i samband med grupparbeten och 
samarbetsinlärning, men specifikt i kurs 3 då människan som helhet behandlas. Ansvar för 
miljö, välfärd och en hållbar utveckling genomsyrar samtliga biologikurser. Trygghet och 
trafikkunskap kommer upp i kurs 3 då vi behandlar tobak, alkohol och narkotika. Människan 
och teknologin tangeras främst i kurs 4 då genteknologin behandlas. 

7.9 Geografi 

Mål för geografin enligt den nationella läroplanen 

Inom geografi arbetar vi elevcentrerat utgående från teman som behandlas. Vi använder oss 
av geografiska arbetsmetoder och utnyttjar kartor, statistik, Internet och olika medier. 

Kurs 1 

� att gestalta världens natur- och kulturgeografiska kartbild 
� 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 

Kurs 2 

� att gestalta grunddragen i Europas kartbild, naturförhållanden, landskap och mänskliga 
verksamhet samt växelverkan mellan dem i olika regioner i Europa 

� att geografiskt studera Europa som en del av världen samt Europas framtid 
� miljöfrågor gällande Östersjöområdet 

Kurs 3 

� Finlands kartbild och naturlandskap 
� växelverkan mellan naturen och människans verksamhet i olika regioner i Finland samt 

kulturmiljö och traditionslandskap 
� Finlands befolkning ochminoritetskulturer 
� Finland som en del av världen  
� att undersöka sin egen närmiljö eller hemkommun: naturmiljön, kulturmiljön och den 

sociala miljön. 
� konsumtionens betydelse samt att undersöka och jämföra olika produkters livscykel 
� möjligheter att påverka planeringen och utvecklingen i den egna miljön 
� miljö- och utvecklingsfrågor lokalt och globalt samt eventuella lösningar på dem 

Bedömningskriterier 

Vid bedömningen tar vi fasta på 
� ämneskunskaper, muntliga och skriftliga prov  
� attityd till ämnet, framkommer vid diskussioner och lektionsaktivitet 
� tillämpning av kunskaperna, eleven skall kunna överföra sina kunskaper från ett område 

till ett annat 
� samarbetsförmåga, framkommer vid olika typer av projektarbeten 

Hur temaområdena förverkligas inom läroämnet geografi 
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Inom geografin behandlas temaområdena 1, 2, 3, 4, 5 och 6 ur kapitel 7 i den nationella 
läroplanen.  
Att växa som människa kommer upp i alla kurser i samband med grupparbeten och 
samarbetsinlärning. Kultur och kulturell identitet och internationalism kommer upp i samband 
med kurs 2 då vi läser om livet i Europa samt de olika kulturerna. Kommunikation och 
mediakunskap tränas då eleverna under kurserna gör projektarbeten och presenterar dem. 
Deltagande, demokrati och entreprenörskap diskuteras i kurs 2 då näringslivet i Finland och 
Europa behandlas samt i kurs 3, då utgående från eleven själv och vår närmiljö. Ansvar för 
miljö, välfärd och en hållbar utveckling tangeras många gånger under kurserna men speciellt 
i kurs 2 då energifrågor behandlas. Trygghet och trafikkunskap behandlas främst i kurs 3 då 
eleverna funderar på regionalplaneringen och trafikplaneringen i deras egen närmiljö. 

7.10 Fysik 

Årskurserna 7-9 

Undervisningen i fysik i årskurserna 7–9 har som huvuduppgift att vidga elevens kunskaper i 
fysik och hans eller hennes uppfattning om den fysikaliska kunskapens karaktär och stärka 
förmågan att skaffa kunskap med hjälp av undersökningar. 
Med elevens tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter som utgångspunkt och med 
hjälp av tidigare observationer och undersökningar av kroppar, ämnen och fenomen i 
omgivningen riktas undervisningen nu mot fysikens grundbegrepp och lagar. Olika 
experiment hjälper eleven att gestalta sådant som är betecknande för naturvetenskapen, 
tillägna sig nya naturvetenskapliga begrepp, principer och modeller, utveckla sina 
experimentella arbetsmetoder och sin samarbetsförmåga och motiverar eleven till studier i 
fysik. 
Undervisningen vägleder eleven att tänka naturvetenskapligt, skaffa information, använda 
information och 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 och hjälper honom eller 
henne 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 och ger honom eller henne färdigheter att göra vardagliga val speciellt i frågor 
som gäller miljövård och användningen av energiresurser. 

Centralt innehåll 

Rörelse och kraft 

� växelverkan, krafter som uppstår på grund av växelverkan, rörelse- och 
jämviktsfenomen som dessa krafter ger upphov till och fenomenens förekomst i 
omgivningen 

� rörelse, modeller för likformig rörelse och likformigt accelererande rörelse 
� arbete som utförs av en kraft, mekanisk energi och effekt 
� lär sig att arbeta och att undersöka naturfenomen tryggt och tillsammans med andra 
� lär sig olika naturvetenskapliga färdigheter såsom att ställa frågor och att uppfatta 

problem 
� lär sig att göra observationer och mätningar, att dra slutsatser, att jämföra och 

klassificera, ställa upp hypoteser och testa dem och att bearbeta, presentera och tolka 
resultaten genom att utnyttja informations- och kommunikationsteknik 
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� lär sig att planera och genomföra naturvetenskapliga undersökningar där han eller hon 
kan både eliminera och variera faktorer som påverkar fenomenen och kan klarlägga 
faktorernas inbördes beroenden 

� lär sig att göra enkla modeller och använda dem för att förklara fenomen och att göra 
generaliseringar om och bedöma pålitligheten hos undersökningarna och hos resultaten 
av dem 

� lär sig att använda ändamålsenliga begrepp, storheter och enheter i beskrivningar av 
teknologi och fysikaliska fenomen 

� lär 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 
� lär sig om olika naturfenomen och processer och de energiförändringar som sker i dem, 

olika strukturer i naturen och växelverkningar inom strukturerna och lära sig förstå 
orsakssammanhang i olika fenomen. 

Vibrations- och vågrörelse 

� grundläggande fenomen som hör till vibrations- och vågrörelserna, hur en vågrörelsen 
uppstår, tas emot, observeras, reflekteras och bryts, hithörande egenskaper, storheter 
och lagar 

� ljudets och ljusets betydelse och tillämpningar av dem 
� 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, värmefenomenens 
betydelse och tillämpningar av fenomenen 

� energins bevarande och kvalitetsförsämring, värme som en form av energi 

Elektricitet 

� elektriska och magnetiska krafter mellan kroppar 
� likströmskretsen med tillhörande grundfenomen och en trygg tillämpning av fenomenen i 

vardagslivet och tekniken 
� elektromagnetisk induktion och dess användning i energitransporten och i 

elförbrukningen i hemmet  

Strukturer i naturen 

� strukturer och storleksförhållanden i naturen 
� växelverkan som binder ihop elementen och energiförändringar i olika processer mellan 

elementen 
� radioaktivt sönderfall, fission och fusion, joniserande strålning och dess inverkan på den 

levande naturen, strålningsskydd 

Kriterier för vitsordet 8 i slutbedömningen 

Experimentellt arbete 

Eleven 
� kan arbeta tryggt, enligt anvisningar och tillsammans med andra 
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� 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 och tolka dem 

� kan genomföra kontrollerade experiment och bedöma genomförandet och resultatens 
noggrannhet, tillförlitlighet och ändamålsenlighet  

� vet att fysiken 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 som berör 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 som gäller 

likformiga och accelererande rörelser, 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 olika ämnens densitet och på 
så sätt förklara fenomen såsom flytförmåga och funktionsprinciperna för 
varmluftballongen 

� 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, kan beskriva fenomenen med hjälp av lämpliga storheter 
� kan undersöka hur ljuset reflekteras och bryts och 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 och ljusets roll vid dataöverföring 

Värme 

Eleven 
� identifierar och kan tolka värmefenomen i sin omgivning, till exempel lagring och 

transport av värme  
� kan beskriva grundläggande fenomen 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 eller hon skall förklara värmefenomen i sin omgivning 

Elektricitet 

Eleven 
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� kan principerna för hur elapparater och apparater som producerar värme skall användas 
säkert och ekonomiskt och kan bedöma och beräkna driftskostnaderna för elapparater 
med olika effekt 

� förstår sambandet mellan spänning och strömstyrka i en sluten krets och hur 
motstånden påverkar strömstyrkan, kan ställa upp hypoteser om 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 hur en transformator 

fungerar, kan förklara energiomvandlingen i ett kraftverk och 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 mot 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 och kan ge exempel på energiomvandlingar i 

olika processer, till exempel när en sten faller eller när trä förbränns 

Innehåll årskurs- och kursvis 

Årskurs 7 

Kurs 1 
 Säkerhetsfrågor med tyngdpunkt på fysikaliska fenomen 
 Grunder för laborativa arbetsmetoder 
 Mätning - storheter och enheter, SI-systemet 
  - längd,tid,massa 
   
 Akustik och vågrörelser - grunderna i akustik och vågrörelselära 
  - longitudinella,transversella vågrörelser 
 Optik - ljusets egenskaper, reflexion, brytning 
  - linser, speglar 
 Värmelära - temperatur, värmeutvidgning, energi 
  - aggregationstillstånd 
  - energilagen, värmets spridning 

Årskurs 8 

Kurs 2 Mekanik - rörelser 
  - energi,arbete,effekt 
  - tryck, Arkimedes lag 

Årskurs 9 

Kurs 3 Ellära - grunderna i ellära och elektronik 
  - storheter,enheter 
  - Ohms lag 
  - induktion,transformatorn 



Den regionala läroplanen för årskurserna 1-9 

 102 

 Kärnfysik - elementära grunder i kärnfysik 
 Astronomi - planeterna 

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunderna följer Utbildningsstyrelsens kriterier, vilka formulerats i ”Kriterier för 
slutbedömningen i den grundläggande utbildningen ”. Bedömningen under studiernas gång 
baserar sig på i vilken mån eleverna har uppnått målen i de i läroplanen preciserade enskilda 
lärokurserna. 
 
Hänsyn tages till framgången i: 
� skriftliga förhör 
� muntliga förhör 
� färdigheter i laborationsarbete 
� visat intresse för studier i ämnet 

Elevernas självbedömning 

Elevernas självbedömning utvecklas för att de på basen av alla bedömningsresultat kan 
uppställa nya mål för sina studier i nämnda läroämne. 

Hur temaområdena förverkligas inom läroämnet fysik 

Inom fysiken integreras temaområdena 1,2,3,4,5,6,7 i grunderna för den regionala 
läroplanens kap. 7.1. 

7.11 Kemi 

Årskurserna 7-9 

Syftet med undervisningen i kemi i årskurserna 7–9 är att vidga elevens kunskaper i kemi 
och i den kemiska kunskapens natur och att lära eleven tänka naturvetenskapligt, skaffa 
information och använda kunskaperna i olika livssituationer. Undervisningen skall ge eleven 
de nödvändiga byggstenarna för att utveckla sin personlighet och 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 eller hon behöver för att kunna fatta vardagliga beslut och föra diskussioner 
speciellt om energiproduktion, miljö och industri samtidigt som den skall ge 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 och 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, att 
tillägna sig nya naturvetenskapliga begrepp, principer och modeller och utveckla förmågan 
att arbeta med händerna, genomföra experiment och arbeta i grupp. Kemiundervisningen 
skall inspirera eleven till studier i kemi. 

Mål 

Eleven 
� lär sig att arbeta tryggt och följa givna instruktioner  
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� lär sig att använda undersökningsmetoder som är typiska för naturvetenskaperna, också 
informations- och kommunikationsteknik, och att bedöma informationens pålitlighet och 
betydelse 

� lär sig att genomföra naturvetenskapliga undersökningar samt att tolka och presentera 
resultaten  

� lär sig att förstå processer som hör till olika ämnens kretslopp och olika produkters 
livscykel och förstå processernas betydelse för naturen och omgivningen 

� lär sig att känna och använda kemiska och fysikaliska begrepp som beskriver olika 
ämnens egenskaper 

� lär sig att använda begrepp och modeller som beskriver ämnens strukturer och kemiska 
bindningar  

� lär sig att beskriva och visa kemiska reaktioner med hjälp av reaktionslikheter 
� lär sig att tillämpa sina kunskaper vid val och i praktiska situationer  
� lär sig om 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, och förbränningsprodukternas egenskaper och inverkan på omgivningen 

Råvaror och produkter 

� jordskorpans viktigaste grundämnen och föreningar samt deras egenskaper och 
produktionen av dem, användning och återanvändning av olika produkter och tillgången 
till produkterna 

� elektrokemiska fenomen, galvaniska element, elektrolys och deras tillämpningar 
� klassificering och separering av grundämnen och föreningar, deras kemiska symboler 

och jämförelse av reaktionshastigheter 
� tolkning av reaktionsekvationer och 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 användningen av dem 
� 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 

Kriterier för vitsordet 8 i slutbedömningen 

Eleven 
� kan tryggt arbeta enligt givna instruktioner ensam och i grupp  
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� kan genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar, till exempel ett experiment där 
man undersöker förbränningen av ett ämne, reaktionsproduktens löslighet i vatten och 
vattenlösningens surhetsgrad 

� kan presentera och tolka sina undersökningsresultat 
� känner till olika ämnens kretslopp och fenomen som de förorsakar i naturen och 

omgivningen, till exempel kolets kretslopp, växthusfenomenet och försurningen 
� är medveten om betydelsen av kemiska fenomen och tillämpningar av dem 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 
och hur de inverkar på människans välbefinnande och naturens tillstånd, till exempel 
tungmetaller och reaktionsprodukter vid förbränning av fossila bränslen 

� känner till olika branscher inom industrin, som metall- och träförädlingsindustrin samt 
deras produkter och produkternas 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 olika 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 grundämnenas placering i det periodiska systemet 

Innehållet årskurs- och kursvis 

Årskurs 7 

Kurs 1 
 Säkerhetsfrågor 
 Materiens byggnad och former 
 Kemins symbolspråk 
 Grunderna för kemiska reaktioner och reaktionslikheter 
 Grundkunskap för arbete i laboratorium 

Årskurs 8 

Kurs 2 
 Ämnenas kemi 
  - periodiska systemet, huvudgrupperna. 
  - kemisk bindning 
  - syror, baser, salter 
  - försurning 
 Organisk kemi 
  - kolväten 
  - alkoholer, organiska syror, estrar 
  - kolhydrater, proteiner, fetter 
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Årskurs 9 

Kurs 3 
 Metallernas kemi 
 - framställning, legeringar, egenskaper 
 
 Elektrokemi 
  - metallernas spänningsserie,  
  - batterier, korrosion 
  - elektrolys 
 
 Produkternas livscykel - livscykelanalys 
  - från trä till papper 
  - från olja till plast 
  - kosmetika, textilier, glas, keramik 
 
 Reaktioner i miljön 
  - miljöproblem i atmosfären 
 
 Kemiska beräkningar 
  - atommassa, formelmassa, ämnesmängd 
  - reagerande ämnenas massor 

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunderna följer Utbildningsstyrelsens kriterier vilka formulerats i ”Kriterier för 
slutbedömningen i den grundläggande utbildningen”. 
I ovannämnda skrift formuleras kraven för vitsordet åtta (8). Vid slutbedömningen ställs de 
enskilda vitsorden 4-10 i relation till denna definierade kunskaps- och färdighetsnivå med 
beaktande av den lokala läroplanen och de i samband med den uppställda mål. 
Bedömningen under studiernas gång baserar sig på i vilken mån eleverna har uppnått målen 
i  de i läroplanen preciserade enskilda lärokurserna. 
Hänsyn tages till framgången i:  
� skriftliga förhör 
� muntliga förhör 
� färdigheter i samband med laboratoriearbete 
� visat intresse för studier i ämnet 

Elevernas självbedömning 

Elevernas självbedömning utvecklas för att de på basen av alla bedömningsresultat realistiskt 
kan uppställa nya mål för sina studier i nämnda läroämnen. 

Hur temaområdena förverkligas inom läroämnet kemi 

I kemiundervisningen integreras temaområdena 1,2,3,4,5,6,7 i grunderna för den regionala 
läroplanens kap. 7.1.  

7.12 Hälsokunskap 
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Hälsokunskap är ett läroämne som utgår ifrån elevernas uppväxt och utveckling. 
Undervisningens mål och centrala innehåll baserar sig på utbildningsstyrelsens 
läroplansgrunder. 
 
Undervisningen består av kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för eleverna att 
förstå hur val och handlingar i det dagliga livet inverkar på det fysiska, psykiska och sociala 
välbefinnandet. Undervisningen strävar också till att påverka elevernas vanor och beteende 
så, att en god hälsa och en mångsidig funktionsduglighet kan bibehållas långt in i framtiden. 
 
Lärostoffet är uppdelat på tre lärokurser. Varje kurs omfattar ca 38 lektioner. Den första 
kursen, ”Jag och min hälsa”, undervisas i årskurs 7, den andra kursen, ”Risker och råd”, i 
årskurs 8 och den tredje kursen, ”Ansvar för mig själv och andra”, i årskurs 9. 
 
Efter avslutad kurs bedöms elevens kunskaper och framsteg med siffervitsord utgående från 
kriterierna för den fortlöpande bedömningen, som finns fastställda i skolans läroplan. 
 
Slutbedömningen i årskurs 9 utgår ifrån läroplansgrundernas kriterier för vitsordet åtta. 

Kurs 1: Jag och min hälsa 

Under den första kursen i hälsokunskap har vi den enskilda eleven i centrum. Undervisningen 
koncentreras på lärostoff som berör den växande tonåringen, vars liv tumlas om av 
förändringar. Kroppen utvecklas, sexualiteten vaknar, vännerna blir allt viktigare och den 
unga blir självständigare. Kursen strävar främst till att stärka elevens identitet och 
självförtroende samt till att väcka intresse för friska och sunda levnadsvanor. 
 
1. Hälsans betydelse för en sund utveckling i uppväxtåldern 
 - vad är hälsa och vad betyder en god hälsa för mig 
 - känslor och självkännedom 
 - psykisk mognad och tolerans 
 - socialt växande, vänner och familj 
 
2. Levnadsvanor som påverkar hälsan 
 - sömn och vila 
 - hygien och renlighet 
 - motion och hobbyn 
 - vanliga ungdomssjukdomar (astma, allergier, diabetes, epilepsi) 
 
3. Sexualiteten – en del av hälsan 
 - flickor blir kvinnor och pojkar blir män 
 - sexualitetens betydelse 
 - upphetsning, erektion, samlag och orgasm 
 - masturbation och prevention 
 - flickvän, pojkvän – känslor, ansvar, respekt 
 
4. Tobaksrökning 
 - vad innehåller tobaksröken 
 - hur påverkas kroppen 
 - risker vid regelbunden rökning, passiv rökning 
 - vad säger lagen 
 
5. Alkohol 
 - uppsugning, verkan och förbränning 
 - omedelbara och långsiktiga risker 
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 - alkohollagen 
 
6. Trafik- och brandsäkerhet 
 - fotgängare, cyklister och mopedister i trafiken 
 - hjälm, belysning, reflex – billiga livförsäkringar 
 - hemmets brandsäkerhet 
 - åtgärder vid brand 
 
7. Vila, medicin eller läkarhjälp 
 - huvudvärk 
 - magbesvär 
 - förkylning och influensa 
 - diarré och förstoppning 

Kurs 2: Risker och råd 

I klass åtta står eleverna ofta inför svåra val. Puberteten får känslorna att svalla och intresset 
för det motsatta könet ökar. Dieten blir viktig för flickorna och styrketräning börjar intressera 
många pojkar. Det blir också senast nu aktuellt att pröva på tobak och alkohol. Den andra 
kursen i hälsokunskap innehåller fakta och råd, som förbättrar elevernas möjligheter att välja 
alternativ med positiv inverkan på hälsoresursen. 
 
1. Näringslära 
 - föda och matvanor 
 - födan som energikälla och byggnadsmaterial 
 - kostens sammansättning och måltidernas dygnsrytm 
 - övervikt och fetma 
 - undervikt och bristsjukdomar 
 - ätstörningar 
 
2. Motion och hälsa 
 - hållning och rörlighet 
 - uthållighet, styrka, snabbhet och koordination 
 - dopning 
 - idrottens psykiska och sociala funktion 
 
3. Min sociala förmåga 
 - familjen och vänner 
 - att hantera konflikter  
 - ansvar och förpliktelser 
 
4. Sexualitet och hälsa 
 - ungas sexuella rättigheter 
 - lagen om sexualbrott 
 - preventivmedel 
 - konsultera hälsovården 
 
5. Droger 
 - de vanligaste drogerna och inverkan på centrala nervsystemet 
 - risker och beroende 
 - testning och lagstiftning 
 
6. Första hjälp 
 - plötsliga sjukdomsfall 
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 - skador i stöd och rörelseorganen 
 - stora blödningar 
 - chock 
 - återupplivning 
 
7. Säkerhet till lands och till sjöss 

Kurs 3: Ansvar för mig själv och andra 

Den tredje kursen i hälsokunskap betonar elevens ansvar som samhällsmedlem. Ett centralt 
mål är att lära eleverna att förstå hur enskilda människors hälsobeteende påverkar 
välbefinnandet i olika sociala sammanhang. Trots goda kunskaper och färdigheter kan vi 
insjukna eller råka ut för andra svårigheter. Innehållet i denna kurs förbereder eleverna att 
möta svåra situationer och att ta ansvar för sig själv och sin omgivning. Lärostoffet 
behandlas ofta ur synvinklar som präglas av ekonomi och hälsovårdspolitik. 
 
1. Hälsa och samhälle 
 - hälsans betydelse i olika åldrar 
 - utvecklingen inom hälsovården 
 - framtidsutsikter och hotbilder 
 - sjukvård och socialskydd 
 
2. Vanliga sjukdomar, riskfaktorer och vård 
 - bristsjukdomar och smittosamma sjukdomar 
 - hjärt- och blodkärlssjukdomar 
 - sjukdomar i stöd– och rörelseorganen 
 - cancer 
 
3. Näring och hälsa 
 - vitaminer, mineraler och spårämnen 
 - allergier och specialdieter 
 - forskning och nya synpunkter 
 
4. Motion och hälsa 
 - motionens inverkan på blodomloppet 
 - uppföljning av den egna konditionen 
 - motion som livsstil, eget träningsprogram 
 
5. Myter om droger 
 - statistik och bestämmelser 
 - uppgifter och informationssökning 
 - missbruk 
 
6. Svårigheter och livskraft 
 - kris och förändringar i livssituationen: sorg, våld, 
 destruktiva tankar, depression, ensamhet, stress. 
 - omständigheter som påverkar den psykiska hälsan: självkännedom,  
 självsäkerhet, aktivitet, kontakter, vänner,  
 - stödnätverk och stödorganisationer 
 
7. Sexualitetens många ansikten 
 - graviditet och abort 
 - könssjukdomar 
 - sexuell mångfald 
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8. Fördjupad förstahjälp 
 - sår, bränn- och frostskador 
 - skallskador 
 - förgiftningstillstånd 
 - elolyckor 
 - hypotermi 

Hur temaområdena förverkligas inom läroämnet hälsokunskap 

Att växa som människa är ett gemensamt tema, som genomsyrar alla tre kurser i 
hälsokunskap. Dessutom utgör trygghet och trafikkunskap delområden, där undervisningen i 
hälsokunskap förmedlar färdigheter som behövs för ett ansvarsfullt beteende. 

7.13 Religion 

Mål 

Målsättningen med religionsundervisningen är att eleverna uppnår en god allmänbildning i 
religion och livsåskådning; 
� genom att göra sig förtrogna med sin egen religion och dess kulturtraditioner, så att 

eleverna får material att bygga upp sin egen livsåskådning och sina värderingar 
� genom att fördjupa sin kunskap om andra religioner och dess kulturtradition, så att 

eleverna lär känna igen och förstå människor med annan religion, andra seder och bruk 
� genom att utveckla en etisk ansvarsfull livsinställning, så att eleverna inser följderna av 

sina handlingar, kan fatta personliga val i värdefrågor och påverka beslutsprocessen i 
samhället  

Centralt innehåll 

� Bibeln, dess centrala innehåll och den kristna lärans utformning  
� De kristna kyrkornas uppkomst, utformning, särdrag och karaktär  
� Finlands evangelisk-lutherska kyrka  
� Frikyrkor och nya kristna rörelser  
� Rörelser med kristet inslag samt icke kristna rörelser  
� De viktigaste världsreligionerna, deras lära, liv och utbredning och världsåskådning  
� Religiösa traditioner och upplevelser inom de olika religionerna  
� Relationer och samspel människor emellan  
� Etiska och moraliska frågor 

Innehåll årskurs- och kursvis 

Årskurs 7 

Kurs 1  
� Religionens väsen och uttrycksformer  
� Fornnordisk religion samt de viktigaste världsreligionerna. Liv och utbredning i stora 

drag, relaterade till kristendomen (judendomen, islam, hinduismen, buddhismen, Japans 
& Kinas religioner och eventuella andra) 

� Bibelns tillkomst och betydelse  
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� Existentiella frågor och religiösa upplevelser i växelverkan med elevernas egna livsfrågor 
och erfarenheter (Guds existens, meningen med livet, döden o.dyl.)  

Årskurs 8  

Kurs 2 
� Den kristna kyrkans uppkomst och viktiga brytningsskeden i dess historia  
� Reformationen och evangelisk-lutherska kyrkans utveckling i Finland 
� De övriga kristna kyrkorna (katolska, ortodoxa, reformerta & anglikanska) 
� Ekumenik, internationell diakoni och mission 
� Den kristna synen på människan. Lidandet, ondskans problem samt döden  

Årskurs 9 

Kurs 3 
� Religionen i det finländska samhället, tyngdpunkten på den evangelisklutherska kyrkans 

betydelse, verksamhet samt kyrkans administration  
� Religiösa rörelser och kyrkor i östra Nyland 
� De viktigaste frikyrkorna i Finland (adventismen, baptismen, metodismen, fria 

missionsförbundet, pingströrelsen, frälsningsarmén, nya kristna rörelser) 
� Rörelser med kristna inslag, icke-kristna rörelser (Jehovas vittnen, mormonerna, TM, 

Bahai-samfundet, Hare Krishna, New Age-rörelsen osv.)  
� Relationsfrågor och samspelet människor emellan (t.ex. eleven som medlem i olika 

grupper, sällskapande, samboende – äktenskap, familj…) 
� Etiska frågeställningar med beaktande av elevernas egen livserfarenhet (t.ex. våld i olika 

former, krig och fred, aktuella medicinska frågeställningar, miljö och resursfrågor) 
� Kristen tro idag utgående från trosbekännelsen  

Bedömningsgrunder 

Kriterier vid bedömning:  
� aktivitet under lektionerna, förhör, diskussioner, framställningar 
� muntliga och skriftliga prov/läxförhör  
� prov, läxförhör  
� muntliga och skriftliga arbetsuppgifter  
� grupparbeten, samt  redovisningar muntligt och skriftligt  
� projektarbeten  
� positiv inställning till ämnet 
� resultat 

Hur temaområdena förverkligas inom läroämnet religion 

1. Att växa som människa 

Behandlas genom att ta upp frågor kring människans existens, t.ex. aborter, puberteten, 
äktenskapet, döden.  

2. Kulturell identitet och internationalism  

Behandlas genom att ta upp den evangelisk-lutherska kyrkans ställning i Finland förr och 
idag, och genom att behandla och jämföra med andra kristna samfund och andra 
världsreligioner 
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3, 5 och 7: Kommunikation och mediekunskap, ansvar för miljö, demokrati och 
entreprenörskap samt människan och teknologin  

Behandlar frågor som berör världsfred, risken för en ekologisk katastrof, ansvaret för vår 
jord och hur tekniken påverkar människans liv. 

4. Deltagande, demokrati och entreprenörskap  

Behandlas t.ex. i samband med redogörelsen för den evangelisk-lutherska kyrkans 
administration  

6. Trygghet och trafikkunskap 

Behandlas vid sådana tillfällen där temaområdet aktualiseras i konkreta situationer som berör 
eleven, eller där eleven på ett eller annat sätt är involverad. Det kan röra sig om t.ex. 
mobbning, trafikolyckor, drogproblem eller dödsfall (t.ex. ifråga om vän och anhörig eller vid 
olyckstillbud eller katastrofer av olika slag). 

7.14 Livsåskådningskunskap 

Mål 

Livsåskådningskunskap som läroämne erbjuds eleverna enligt lag om grundläggande 
utbildning § 13 och enligt de nationella läroplansgrunderna. Målsättningen med 
livsåskådningsundervisningen är att fördjupa elevens förståelse för den egna livsåskådningen 
och världsbilden, att eleven får grundläggande kunskaper om olika slags livsåskådningar och 
religioner samt att eleven får stöd i att utvecklas till en ansvarskännande och aktiv 
samhällsmedlem: 
� genom att främja elevens strävan att söka och bygga upp sin identitet och sin 

livsåskådning  
� genom att främja elevens strävan att utveckla sin omdömesförmåga och sin förmåga att 

handla etiskt överlagt  
� genom att främja elevens strävan att tillägna sig och omfatta principerna för de 

mänskliga rättigheterna, för tolerans, för rättvisa och en hållbar utveckling 
� genom att främja elevens strävan att utvidga sin allmänbildning om livsåskådningar och 

kultur och lära sig att lära känna olika värderingar, trossystem och vedertagna 
uppfattningar i olika kulturer 

Centralt innehåll 

� Medborgarskap och ett gott samhälle 
� Livsåskådningarnas värld  
� Kultur 
� Etik och ett gott liv  
� Framtiden 

Innehåll årskurs- och kursvis 

Årskurs 7  

Kurs 1 



Den regionala läroplanen för årskurserna 1-9 

 112 

� grunderna i samhällsteorin, demokrati 
� politik, att verka som medborgare, hållbar utveckling 
� livsåskådningarnas historia, livsåskådningskunskap  
� världsbild, världsåskådning och livsåskådning  
� kunskap och forskning, naturligt och övernaturligt  
� religion och irreligiositet, den egna livsåskådningen 

Årskurs 8  

Kurs 2 
� kulturforskning, kultur och natur  
� kultur och gemenskap, den finländska kulturen, tolerans 
� uppfattningar om förhållandet mellan människan och naturen, humanistiska, utilistiska 
� mystiska och naturcentrerade uppfattningar  

Årskurs 9 

Kurs 3  
� etikens huvudriktningar och grundläggande frågor, den ungas moraliska  tillväxt 
� människorättsetik, miljöetik 
� mångkulturalism ur ett etiskt perspektiv 
� framtidsforskning  
� naturens och samhällets framtid, världsarvet  
� min framtid, att handla för framtidens bästa 

Bedömningsgrunder 

Kriterier vid bedömning:  
� aktivitet under lektionerna, förhör, diskussioner, framställningar 
� muntliga och skriftliga prov/läxförhör  
� prov, läxförhör  
� muntliga och skriftliga arbetsuppgifter 
� grupparbeten, samt  redovisningar muntligt och skriftligt  
� projektarbeten  
� positiv inställning till ämnet 
� resultat 

Hur temaområdena förverkligas  
inom läroämnet livsåskådningskunskap 

1. Att växa som människa 

Behandlas genom att ta upp frågor som berör människans existens, såsom  aborter, 
puberteten, äktenskapet, döden.  

2. Kulturell identitet och internationalism 

Behandlas genom att lyfta fram särdrag och likheter i och mellan olika religioner och 
livsåskådningar. 

3, 5 och 7: Kommunikation och mediekunskap, ansvar för miljö,  
välfärd och en hållbar utveckling, människan och teknologin. 
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Behandlas genom att ta upp frågor som berör naturskydd, världsfred, risken för en ekologisk 
katastrof, ansvaret för vår jord och hur tekniken påverkar människans liv. 

4. Deltagande, demokrati och entreprenörskap 

Eleven fostras genom att diskutera olika livsåskådningar, tillsammans eller i mindregrupper. 

6. Trygghet och trafikkunskap 

Behandlas genom mera spontant vid sådana tillfällen när temaområdet aktualiseras i 
konkreta situationer som berör eleven, eller där eleven på ett eller annat sätt är involverad. 
Det kan röra sig om t.ex. mobbning, trafikolyckor, drogproblem eller dödsfall (t.ex. ifråga om 
vän och anhörig eller vid olyckstillbud och katastrofer av olika slag). 

7.15 Historia 

Årskurserna 7 och 8 

Syftet med historieundervisningen i årskurserna 7– 8 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  
� kan skaffa och utnyttja historiska kunskaper 
� kan använda olika källor, jämföra dem och på basis av dem bilda sig en egen motiverad 

åsikt 
� förstår att historisk information kan tolkas på olika sätt  
� kan förklara ändamålet med och följderna av mänsklig verksamhet 
� kan bedöma framtida alternativ med hjälp av kunskap om historisk förändring 

Centralt innehåll 

De temaområden som behandlas hänför sig till Finlands historia och världshistorien på 1800- 
och 1900-talen med hänvisning till den nationella läroplanen. 

Kriterier för vitsordet åtta vid slutbedömningen  

Eleven 
� kan inhämta kunskap om det förgångna 
� kan skilja mellan förklarande och irrelevanta faktorer 
� kan läsa och tolka källmaterial av olika slag 

 
Eleven förstår historiska händelser 
� kronologi: eleven kan placera in händelser som han eller hon har studerat i deras 

historiska sammanhang och kan på så vis tidsbestämma dem 
� förändring och kontinuitet: eleven kan förklara varför människor på vissa livsområden 

handlade annorlunda förr än nu  
� orsak och verkan: eleven kan anföra orsaker till och följder av historiska händelser 
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Eleven kan använda historiska kunskaper 
Eleven 
� kan besvara frågor om det förflutna med hjälp av information ur olika källor 
� kan bilda sig en uppfattning om händelser och fenomen samt motivera och bedöma sin 

uppfattning 

Bedömning 

Sker med prov, läxförhör (skriftliga och muntliga), timaktivitet och olika arbeten (enskilda 
och i grupp). 

Innehåll kursvis 

Årskurs 7 

Kurs 1 Allmän historia 1800-talet (världshistoria) 
� nationalitetsiden 
� revolutioner 
� den industriella revolutionen 
� imperialismen 
� USA (inbördeskriget, slaveriet) 
�  

Kurs 2 Finlands historia 1800-talet 
� 1808-09 års krig 
� Borgå lantdag 
� det nationella uppvaknandet 
� livet i Finland på 1800-talet 
� förryskningen 
� lokal historia (Lovisa och Östnyland) 

Årskurs 8 

Kurs 3 Allmän historia 1900-talet 
� första och andra världskriget 
� ryska kejsardömets fall och Sovjet 
� nationella diktaturer 
� det kalla kriget 
� dagsaktuella händelser (följa med sin tid) 

 
Kurs 4 Finlands historia 1900-talet 
� Finlands självständighet och inbördeskriget 
� livet i Finland på 1920-30-talet 
� Finland under andra världskriget 
� Finland 1950-t och framåt (bl.a. EU) 

Hur temaområdena förverkligas i läroämnet historia 

Dessutom  följande teman (temahelheter) vilkas utveckling behandlas från 1800-talet fram 
till nutiden: 
a) från ett splittrat till ett enat Europa (kulturell identitet och internationalism) 
b) kulturens utveckling  
c) utvecklingen av jämlikheten (demokrati, liberalism) 
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d) teknologins utveckling, till exempel utvecklingen av trafik- och transportmedlen (miljö, 
välfärd och en hållbar utveckling samt människan och teknologin) 
e) Förenta staternas eller Rysslands utveckling. 

7.16 Samhällslära 

Årskurs 9  

Kurs 1 Ekonomin, arbetsmarknaden 
� hushållning (pengar och banker) 
� det organiserade arbetslivet (fackförbund, avtalsrörelsen) 
� företag och konsumtion 
� Finlands utrikeshandel 
� ekonomiska termer (inflation)och beskattning 

 
Kurs 2 Finlands samhällsskick 
� individen i samhället (familj, rättigheter och skyldigheter) 
� EU 
� social trygghet 
� beslutsfattande(val, kommunen, rösta osv.) 
� riksdag, regering, president, rättssystemet 
� dagsaktuella händelser 

Bedömning 

Som i historia. 

Hur temahelheterna förverkligas inom läroämnena samhällslära 

Temahelheter tas upp t.ex. under rubriken individen (att växa som människa) eller 
beslutsfattande (demokrati). 

7.17 Musik 

Målen för musikundervisningen följer den nationella läroplanen. 
Arbetssätten är föreläsningar, lyssnande och aktiv musicering (sång och spel) på lektionerna. 
I årskurs 8 är musik också ett valfritt ämne och i årskurs 9  ett valfritt ämne, se kapitel 6.2. 

Innehållet årskurs- och kursvis 

Årskurs 7, kurs 1, 1 åvt 

Gitarr 

Vi lär oss ackorden D, Dm och A7 på gitarr, vilket möjliggör ackompanjemang av enkla visor. 
Vi lär oss spela enkla melodier ur gitarrtabulatur. Elementen melodi, harmoni, rytm och form 
konkretiseras. 

Sång 



Den regionala läroplanen för årskurserna 1-9 

 116 

Vi sjunger folksånger och andra visor ur vår gemensamma sångskatt. Vi sjunger också 
popsånger och andra sånger ur den lätta musikens repertoar. Vi går igenom viktiga 
notbeteckningar. 

Trummor 

Vi lär oss spela beat-rytmen på ett standard trumset. Vi lär oss tolka trumnoter. 

Elbas 

Vi lär oss enkla basgångar på elbas. Vi lär oss läsa bastabulatur. 

Bedömning 

Kursen bedöms med sifferbetyg. I bedömningen beaktas elevens kunskaper och färdigheter i 
instrument och sång samt sammusicering. Musik är konst och förutsätter kreativitet. Därför 
beaktas även elevens kreativa uttrycksförmåga och initiativrikedom. 

Årskurs 8, kurs 2,  ½ åvt 

Musikkännedom 

Vi behandlar den västerländska musikens historia, både konst- och lätt musik, med 
lyssnarexempel, sång och musicering. Avsnittet avslutas med ett lyssnarförhör. 

Musikteknologi 

Vi bekantar oss med enkla tillämpningar med dator och synt.Vi använder oss av 
gratisprogram som var och en kan kopiera åt sig och använda på sin dator hemma. 

Bedömningsgrunder 

Kursen bedöms med siffervitsord, där timaktivitet, lyssnarförhöret och den allmänna 
kreativiteten beaktas. Eftersom kursens omfattning är en halv årsveckotimme, väger 
kursvitsordet endast hälften jämfört med kurs 1, då avgångsbetyget fastställs. 

Hur temaområdena förverkligas i läroämnet musik 

Av de temaområden som räknas upp i den nationella läroplanen, kap. 7, tangeras följande i 
musikundervisningen: 

2. Kulturell identitet och internationalism 

I kurs 2 behandlas den västerländska musikens historia, där vår nationella musikhistoria 
utgör en utgångspunkt och referensram. 

3. Kommunikation och mediekunskap 

Musiken har en central roll i dagens mediavärld. Vi sjunger sånger som ligger i tiden och 
diskuterar fenomen som anknyter till popvärlden och den övriga kulturvärlden. 
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4. Deltagande, demokrati  och entreprenörskap 

Inom tillvalskurserna i musik ges eleverna möjlighet att planera och öva in repertoar som 
kan bjudas ut åt allmänheten i form av t.ex. kvällskonserter i skolan eller uppträdanden i 
kyrkan.  

7. Människan och teknologin 

I kurs 2 bekantar vi oss med musikteknologi.  

7.18 Bildkonst 

Mål 

Målen grundar sig på den nationella läroplanen. Målet med de obligatoriska kurserna i 
bildkonst är att lära eleven grunderna i bildkonst. Eleven skall få veta på vilka olika sätt hon 
kan uttrycka sina tankar, åsikter och känslor både två- och tredimensionellt.  Eleven skall få 
en god bild av konsthistorian, dess stilriktningar och konstnärer, en uppfattning om 
bildkonstens olika delområden, tekniker och material. Målet är också att lära eleven arbeta i 
grupp och sköta om sina arbetsredskap. 
 
Kursens uppgifter tar upp nya begrepp och ställer eleven inför innehållsmässiga, visuella och 
tekniska problem. Eleven lär sig lösa problemen på sitt eget sätt vilket stärker 
självförtroendet och lär honom/henne värdera sitt eget och andras konstnärliga uttrycks- och 
arbetssätt. 
 
I årskurs 8 är bildkonst också ett valfritt ämne och i årskurs 9 ett valfritt ämne, se kapitel 
6.3. 

Årskurs 7, kurs 1, 1 åvt 

Målning 

I den första kursen bekantar eleven sig närmare med olika målningstekniker och deras 
särdrag. Eleven försöker hitta sitt eget uttrycks- och arbetssätt samt lär sig att ta hand om 
sina arbetsredskap. Kursen bekantar eleven med nordiska och europeiska konstnärer samt 
olika stilar inom bildkonsten. 

Färglära 

Färgläran repeterar färgcirkeln och tar upp nya begrepp: kontrastfärg, valör, ton och nyans. 
Kompositionsläran tar upp jämvikt, färg, spänning, linje, rörelse och tid. De nya begreppen 
bakas in i kursens uppgifter. 

Arkitektur och formgivning 

Den första kursen bekantar eleven även med 3-dimensionell konst. Kursen går in på 
formgivningsprocessen och eleven får arbeta med olika material för att få en uppfattning om 
vilka arbetsmetoder det finns. Arkitekturens uttryckssätt, formgivning, olika stildrag och 
traditioner behandlas. Eleverna planerar och bygger arkitektoniska rum. 
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Visuell kommunikation 

Bildens funktion i medierna diskuteras. Eleverna prövar på grafisk design och lär sig att 
använda ord och bild som kanaler och uttrycksmedel för reklam. Begreppen typografi och 
layout tas upp. 
 
Eleverna lär sig metoder för bildanalys. De undersöker hur konstverk är uppbygda och lär sig 
att tolka deras innehåll. 

Årskurs 8, kurs 2, ½ åvt 

Teckning 

Den andra bildkonstkursen fördjupar kunskaperna i kol-,  blyerts- och/eller tuschteckning. 
Eleven får en uppfattning om teknikernas möjligheter och begränsningar genom egna 
arbeten. Eleven skall kunna använda teknikerna och valörskalan på ett ändamålsenligt och 
effektfullt sätt. 

Färglära 

Färgläran repeterar valörernas betydelse när man komponerar en bild. Eleven lär sig att 
skapa djup i bilden med hjälp av olika perspektiv. 

Grafik 

Kursen tar upp grafiktekniker och grafikens historia i korthet. Grafikens särdrag diskuteras. 
Eleverna får pröva på någon tryckteknik.  

Film 

Eleven lär sig att studera både TV och film ur estetisk och etisk synvinkel. Begrepp inom film 
tas upp: bildvinkel, -storlek, åkning, tilt, panorering, tagning, klipp, handling, bildmanus 
o.s.v. Eleverna får pröva på att göra en kort animerad film. 

Bedömningskriterierna i bildkonst 

Bedömningskriterierna i de obligatoriska kurserna och i tillvalskurserna baserar sig på den 
gällande nationella läroplanen. Som grund för bedömningen står: 
� aktiviteten under lektionerna 
� intresset 
� övningsuppgifterna 
� hemläxorna 
� möjliga prov, förhör 

Hur temahelheterna förverkligas i läroämnet bildkonst 

De olika temaområdena tas upp i bildkonsten i flera sammanhang och på flera olika sätt. 
Temat Att växa som människa, går hand i hand med bildkonstens egna mål. Elevens arbeten 
skall ge henne en känsla av att lyckas och stärka hennes självförtroende. Personliga arbeten 
ger eleven möjlighet att utveckla sin individualitet. Människans etiska handlande tas upp bl.a. 
i samband med diskussioner om miljöplanering, miljökonst och nutidskonst.  
 



Den regionala läroplanen för årskurserna 1-9 

 119 

Temat Kulturell identitet och internationalism, behandlas i samband med bildkonstens 
historia samt diskussioner om arkitektur och miljöplanering. 
 
Temat Kommunikation och mediekunskap berör de uppgifter som handlar om visuell 
kommunikation: t.ex. analys av fotografier, filmer och konstverk, diskussioner om medierna 
som uttrycksmedel samt deras roll och inflytande i samhället, arbeten med reklam, logotyper 
och serier som tema och eleven som användare av medietekniska redskap. 
 
Temaområdena 4-7 diskuteras i samband med de motivval eleverna gör och de diskussioner 
som spontant föds i klassrummet. 

7.19 Slöjd 

Slöjd är ett obligatoriskt ämne i årskurs sju. I årskurserna åtta och nio är slöjd ett valfritt 
ämne med skilda kurser i  textilslöjd och teknisk slöjd, se kapitel 6.4 och 6.5.  
Slöjden är det allmänbildande ämne som utvecklar handens färdigheter och fostrar till 
arbete. De värden som ligger till grund för slöjdundervisningen är uppskattning av arbete 
och sysselsättning samt etiska, ekologiska, estetiska och ekonomiska värden. Dessutom 
förutsätter slöjdundervisningen att man uppskattar arbetarskydd, ansvarstagande, förmåga 
att ta hänsyn till andra samt en allsidig utveckling av eleven. 
 
Vid planering, tillverkning och val av slöjdprodukter lär sig eleverna att tillämpa teoretisk 
kunskap i praktiskt arbete. Syftet med undervisningen är att öka elevernas beredskap för det 
dagliga livet. 
 
I slöjden lär man sig genom att tillverka föremål. Arbetet är en process där det mellan 
begynnelseidé och slutresultat sker en tillväxt i elevens skapar- och tankeförmåga, samtidigt 
som elevernas självkänsla utvecklas. 
 
Slöjden utvecklar elevernas ansvarskänsla, initiativförmåga, kreativitet och uthållighet samt 
bidrar till att ge eleverna en positiv självbild genom praktiskt arbete.  
 
Målen för slöjdundervisningen följer den nationella läroplanen. Arbetssättet i undervisningen 
består av teori, demonstrationer, förevisningar och problemlösning. Tyngdpunkten läggs på 
elevens praktiska arbete. 

Lärokurser och kursinnehåll 

Kurs 1 textilslöjd 

Mål 

I textilslöjd strävar vi efter att väcka ett livslångt intresse för allt som har med ämnet att 
göra. Vi strävar efter att eleven skall uppleva arbetsglädje och få en positiv attityd till 
textilslöjd. Elevens formgivning och eget arbete betonas i alla kurser. 
Eleven: 
� lär sig planera och tillverka ändamålsenliga och estetiska produkter 
� lär sig grundtekniker i textilslöjd och kunna tillämpa dem i egna arbeten 
� lär sig använda material, redskap och maskiner tryggt och ändamålsenligt samt beakta 

arbetarskyddet 
� lär sig begrepp och facktermer som hör till textilslöjd 
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� lär sig att förstå arbetsbeskrivningar och under handledning göra upp egna 
arbetsbeskrivningar 

� bekantar sig med olika textiltraditioner och slöjdkulturer 
� bekantar sig med olika informationskällor och möjligheter att använda 

informationsteknik i slöjdprocessens olika skeden 

Innehåll 

� symaskinens användning och funktion 
� repetition av redskap; strykjärn m.m. 
� materialkunskap (bomull, syntettyger, töjbara material) 
� planering och tillverkning av litet sömnadsarbete 
� grunder i klädsömnad (formgivning, planering, måttagning, mönsterritning, ändring av 

mönster, tillklippning, provning) 
� sömnad av eget plagg 
� klädvård och konsumentkunskap 
� utvärdering av eget arbete 
� olika garntekniker; stickning, virkning, bandväv, knyttekniker m.m. 
� redskap och material för garntekniker 
� planering och tillverkning av produkt genom tillämpning av valfri garnteknik 
� inspiration från olika textiltraditioner 
� olika tekniker för tygdekoration; broderi, färgning, tygtryck, datatryck m.m. 
� färg och komposition 
� dekorering av tyg eller textilprodukt enligt eget önskemål 

Kurs 2 Teknisk slöjd 

Mål 

I teknisk slöjd strävar vi efter att uppnå rationellt arbete med hjälp av de maskiner och den 
teknik vi har till vårt förfogande. Samtidigt skall arbetet utföras säkert genom att 
arbetarskyddsföreskrifterna följs. 
I kursen betonas elevens formgivning av produkten vid planeringen av arbetet. 

Innehåll 

� Grundtekniker i träslöjd 
� Visuell planering:  teknisk ritning, skiss, modell. 
� Materialval  
� Arbeta med bandsåg 
� Arbeta med handöverfräs fastsatt i stativ 
� Planhyvling 
� Ytbehandling med olja, alkydfärger, lack och akrylatfärger samt tillhörande redskapstvätt 
� Grundtekniker i metallslöjd 
� Materiallära 
� Punktsvetsning 
� Mig-/magsvetsning 
� Hårdlödning med mässinglod 
� Dold centumtappning 
� Tillverkning av limträ 

Bedömningskriterierna i slöjd för slutvitsord i åk 7 
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Bedömningen i slöjd baserar sig på den gällande nationella läroplanen.  I bedömnigen 
beaktas hela elevens slöjdprocess; timaktivitet, praktiskt arbete, självutvärdering och den 
allmänna kreativiteten. 

Hur temaområdena förverkligas inom läroämnet slöjd 

1. Att växa som människa 

� självförverkligande genom personlig formgivning, analys av personlig stil 

2. Kulturell identitet och internationalism 

� inspiration från lokal, finländsk och internationell slöjdkultur 
� tekniker från olika textiltraditioner 

3. Kommunikation och mediekunskap 

� Internet som inspirations- och kunskapskälla i slöjdarbeten 
� datorn som hjälpmedel i slöjd 

4. Deltagande, demokrati och entreprenörskap 

� projekt eller arbetsområden med tyngdpunkt på inre och yttre företagsamhet 

5. Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling 

� ekonomiska och etiska värderingar vid planering av produkt och materialanvändning 
� slöjdprodukters kretslopp och livscykel 

6. Trygghet och trafikkunskap 

� iakttagande av ordningsregler, arbetarskydd och ergonomi, för en trygg arbetsmiljö 

7. Människan och teknologin 

� lära sig använda de maskiner och redskap som finns till förfogande 
� förstå teknologins betydelse 

7.20 Gymnastik 

Gymnastik Årskurserna 7-9 

Gymnastikundervisningens uppgift i årskurserna 7-9 är att förmedla kunskaper och 
färdigheter som gör det möjligt för eleverna att tillägna sig en aktiv och motionsinriktad 
livsstil. Gymnastikundervisningen har också som uppgift att påverka elevernas fysiska, 
psykiska och sociala prestationsförmåga och välbefinnande på ett positivt sätt. 
 
Undervisningen betonar ärlighet, ansvarsfullhet och rent spel i alla avseenden. 
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Eleverna handleds till att bekanta sig med nationell och internationell idrottskultur i 
gymnastiken. Eleverna får ta del av den finlandssvenska idrottskulturen genom ledd 
tävlingsverksamhet i skolidrottsförbundets regi. 
 
I gymnastikundervisningen skall elevernas trygghet och fysisk-motoriska utveckling tas i 
beaktande. Detta förutsätter för det mesta köns indelade undervisningsgrupper, som till sin 
storlek möjliggör individuell handledning. 
 
I undervisningen beaktas också lokala förhållanden, årstidernas växling samt möjligheter 
som skolan och närmiljön erbjuder. 
 
Gymnastikundervisningens mål och centrala innehåll baserar sig på utbildningsstyrelsens 
läroplansgrunder. 
 
Eleverna  
� utvecklar sina motoriska färdigheter och sin fysiska prestationsförmåga 
� lär sig färdigheter inom olika idrottsgrenar 
� lär sig att inse motionens betydelse för hälsan 
� lär sig att röra sig tryggt och att klä sig ändamålsenligt för olika idrottsformer 
� lär sig att arbeta själständigt och i grupp 
� lär sig att ta ansvar och att visa hänsyn 
� lär sig att respektera regler och överenskommelser 
� lär sig att stå ut med motgångar och att uppmuntra sina kamrater 
� kan uppleva att motion och idrott är roligt 

Gemensamt innehåll i åk 7-9 

Friidrott 

Eleven förbättrar sina löp-, hopp- och kastfärdigheter samt bekantar sig med regler och 
bestämmelser som gäller för olika friidrottsgrenar. 
 
Löpning: 
 Sprintlöpning  

- reaktionsövningar, starter, 
 - stafettlöpning, växlingar 
 Uthållighetslöpning 
 - jämn fart, precisionslöpning, 
 - uthållighetsträning 
 Häcklöpning 
 - häckteknik, rytm 
 
Hopp: 
 Höjdhopp 

- hoppteknik, resultat 
 Längdhopp 
 - fart, hoppteknik, resultat 
 Tresteg och mångsteg 
 - hoppteknik 
 
Kast: 
 Kulstötning 
 - stötteknik, resultat 
 Spjutkastning 
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 - kastteknik, resultat 
 Diskuskastning 
 - kastteknik 

Bollspel 

� eleven förbättrar sina tekniska och taktiska färdigheter och lär sig reglerna så bra att 
han/hon kan delta i spel enligt officiella normer. 

� eleven godkänner principerna för ”fair play” och klarar av att spela enligt anpassade 
överenskomna regler 

Fotboll 

� bollkontroll, dribbling, passning och skott 
� dämpningar, nickar och fintar 
� anfalls- och försvarsspel 
� fasta situationer (hörnspark, frispark, inkast och straffspark) 

Basket 

� dribbling, passning och fintar 
� enhandskast, lay-up och hoppkast 
� stödfotens användning och screen 
� anfallsspel och försvarsspel 

Volleyboll 

� slagteknik och servövningar 
� regler och speltaktik 
� spelövningar 

Boboll 

� kast och lyra 
� slagteknik och spelregler 
� taktik vid innespel och utespel 
� spelövningar 

Innebandy 

� dribbling, passning, fintar och skott 
� regler och speltaktik 
� anfallsspel och försvarsspel 
� spelövningar i smågrupper 

Racketspel 

� regler, slagteknik och spelarens sätt att röra sig på plan 
� spelövningar i bordtennis, tennis och badminton 

Orientering 

� eleven lär sig att läsa kartan och förstår hur kompassen fungerar 
� eleven kan använda sig av karta och kompass i terrängen 
� orienteringsövningar och enkla orienteringsbanor 

Redskapsgymnastik 
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� eleven utvecklar sin kroppskontroll, lär sig grundrörelser samt lär sig hur man stöder och 
hjälper vid andras prestationer 

� redskap som används: bänkar, mattor, madrasser, minitrampett, rep, ringar och räck 

Parterr 

� kullerbyttor framåt och bakåt, grenkullerbyttor framåt och bakåt 
� handstående med stöd och utan stöd 
� hjulning, halvvolt framåt 
� balansövningar och korta serier 

Hopp och trampett 

� ljushopp, x-hopp, grenhopp och framåt volt 

Räck och ringar 

� svingar och uthopp 
� överslag och kringslag 
� kippövningar 

Skridskoåkning och isspel 

� eleven utvecklar sin balans, skridskoåkningsteknik och kan delta i ett fungerande spel 

Skridskoåkning 

� skridskoåkning framåt och bakåt 
� acceleration och inbromsning 
� inner- och ytterskär samt cirkling framåt och bakåt 
� hopp- och piruettövningar 

Isspel 

� rinkbandy, ishockey och ringette 
� passningar, dribblingar och skott 
� anfallsspel och försvarsspel 
� taktik och centrala regler 
� anpassade spelövningar 

Skidlöpning 

� eleven kan den grundläggande tekniken i fristil och klassisk stil 
� teknikövningar på slät mark och i kuperad terräng 
� sprint- och uthållighetsträning 
� skidvallningens grunder 

Musikgymnastik och dans 

� eleven behärskar grunderna i de vanligaste pardanserna, samt utvecklar sin förmåga att 
röra sig i takt till musik 

Parbytesdanser 

� grundsteg samt enklare turer i vals, bugg, foxtrot och schottis 
� stegserier i jazzdans, hiphop och aerobic 

Simning 
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� eleven förbättrar sina simförmåga och lär sig livräddningens grunder 
� teknikövningar med olika simstilar 
� livräddningsövningar 
� simhopp, längddykning och djupdykning 
� distanssimning 

Konditionsträning 

� eleven kan upprätthålla och förbättrar sin fysiska prestationsförmåga 
� eleven inser träningens betydelse för hälsan och kan förverkliga ett eget 

träningsprogram 
� konditionsträningen strävar till att förbättra elevens styrka, snabbhet, rörlighet, 

smidighet, balans, uthållighet och koordinationsförmåga 
�  

Den fortlöpande bedömningen i gymnastik följer de allmänna kriterier som finns i skolans 
läroplan. Bedömningen beaktar elevens motoriska färdigheter, fysiska prestationsförmåga, 
aktivitet och framsteg i ämnet och strävar till att uppmuntra eleven. Slutbedömningen i 
årskurs 9 utgår ifrån läroplansgrundernas kriterier för vitsordet 8. 
Viktiga kriterier är att eleven: 
� behärskar centrala färdigheter i löp-, hopp- och kastgrenar 
� klarar av övningar i redskapsgymnastik och rytmisk gymnastik 
� behärskar grunderna för de vanligaste bollspelen och spela i enlighet med reglerna 
� kan orientera sig med hjälp av karta och med respekt för naturen 
� kan efter hopp i djupt vatten simma 200 m, varav 50 m på rygg 
� är förtrogen med livräddning i vatten 
� kan åka skridsko obehindrat och behärskar grundstilarna i skidlöpning 
� förhåller sig positivt till läroämnet och uppvisar aktivitet samt lust att lära sig 
� handlar ansvarsfullt och hänsynsfullt under lektionerna 
� följer överenskommelser och regler 
� kan träna självständigt i en handledd situation och kan fungera i grupp och i lag 
� förstår sambanden mellan hälsa och motion 
� har kännedom om nationell och internationell gymnastikkultur 

Hur temaområdena förverkligs i läroämnet gymnastik 

Gymnastikundervisningen strävar till att förverkliga alla temaområden som ingår i läroplanen 
genom olika didaktiska arrangemang under lektionerna. Speciellt stor uppmärksamhet ges åt 
temaområdet ”att växa som människa”. 

7.21 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 samt 
att tillämpa färdigheterna i vardagen. Eleverna  skall lära sig att ta ansvar för sitt eget liv, sin 
hälsa, sina människorelationer, sin ekonomi samt för trivseln och tryggheten i närmiljön. 
 
Det praktiska arbetet är i centrum eftersom det förenar teori, planering, beslut, arbete och 
bedömning. Arbetet sker i regel som grupparbete, vilket utvecklar elevernas förmåga till 
samarbete. I undervisningen poängteras  goda människorelationer, goda seder och jämlikhet 
såväl i skolan, i hemmet som i samhället för övrigt. Läroämnet tar upp många frågor som är 
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viktiga för vår välfärd och hur vi själva kan med våra val påverka vårt liv, vår hälsa och vår 
ekonomi. 
 
Samarbete med de övriga läroämnen, skolbespisningen, skolhälsovården, 
konsumentrådgivningen och hemmen främjar också målen för huslig ekonomi. 

Mål 

Eleven 
� lär sig att förstå  betydelsen av goda seder och jämställdhet 
� lär sig att laga mat och baka för både vardag och fest  
� förstår sambandet mellan näringsrik kost och god hälsa 
� får möjlighet att öva in praktiska färdigheter och få känna skaparglädje 
� kan ta tillvara på de resurser som naturen erbjuder 
� lär sig att värdesätta våra nationella traditioner, men  också förstå vilka möjligheter 

internationalisering  innebär 
� inser betydelsen av goda seder och hur de underlättar samvaron människor emellan 
� lär sig att sköta sitt hem, sina kläder och sin ekonomi 
� uppfostras till en ansvarskännande konsument som känner till sina rättigheter, men 

också  sina skyldigheter 
I årskurs 8 och 9 är huslig ekonomi ett valfritt ämne, se kapitel 6.7. 

Innehåll årskurs- och kursvis 

Inom alla kurser poängteras ett gott uppförande vilket befrämjar trivsel , ett gott samarbete 
samt säkerheten i undervisningssituationen. 

Årskurs 7, kurs 1: Grundkurs i hemmets sysslor 

� gemenskapens betydelse 
� gott uppförande, seder och bruk 
� hygien, säkerhet och rutiner 
� grunderna i matlagning och bakning 
� matlagningsmetoder 
� grunderna i hemvård 
� köksmaskiner och apparater 
� förvaring av olika livsmedel 

Årskurs 7, kurs 2: Näringslärans abc, samt måltidsplanering 

� måltidsrytmen, kostpyramiden och kostcirkeln 
� måltidens beståndsdelar 
� kost och hälsa 
� de vanligaste specialdieterna 
� jultraditioner 
� hemmets vardag 
� industriellt framställd mat 
� planering av små fester 

Årskurs 7, kurs 3 Hemmets mysterier och dess lösningar 

� klädvård och hemvård, säsongstädning 
� kartläggning av inkomster och utgifter 
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� konsumentens rättigheter och skyldigheter 
� anskaffning av produkter och tjänster  
� konsumtionens inverkan på miljön samt avfallshantering 

Bedömningskriterierna i huslig ekonomi för slutvitsord i åk 7 

Som utgångspunkt för bedömningen i huslig ekonomi har vi den gällande nationella 
läroplanen till vilken vi hänvisar. 
Bedömningen baserar sig på: 
� muntliga läxförhör samt 
� praktiskt arbete och 
� skriftliga prov 

Hur temaområdena förverkligas inom läroämnet huslig ekonomi 

Att växa som människa 

� genom att lära sig att samarbeta och ta hänsyn till varandra 

Kulturell identitet och internationalism 

traditionell och internationell matkultur 

Kommunikation och mediekunskap 

� nya rön inom husliga sektorn behandlas 

Deltagande, demokrati och entreprenörskap 

� arbetssysslorna delas upp och sköts turvis av  eleverna 

Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling 

� hygieniskt köksarbete, säkerhetsfaktorer i köket 
� förståelse för  ekonomins bakgrunder och konsumtionens betydelse för både ekonomi, 

miljö och naturresurser 

Trygghet och trafikkunskap 

� en trivsam och trygg arbetsmiljö 

Människan och teknologin 

� lära sig använda små köksapparater 
� informationsteknologins nytta i skötseln av hemmet 
� matlagnings-, närings-, samt ekonomimässigt 

7.22 Valfria ämnen 

Valfria ämnena fördelas i kurshelheter på 152 åvt, 76 åvt och 38 åvt. I åk 8 har eleven 6 
veckotimmar valfria ämnen, i åk 9 är veckotimmarna 7. I praktiken fördelas valfria ämnena 
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elevvis så, att eleven kan ha 6 veckotimmar på hösten och 8 på våren eller vice versa – 
undantagsvis 4 veckotimmar ena terminen och 10 veckotimmar den andra. 

152 åvt, ”lång kurs” 

Kursen räcker över åk 8 och åk 9 och fördelas i fyra bedömningsavsnitt (kurser). Läroplanen 
innehåller endast en kurshelhet av denna kategori per läroämne, med undantag av slöjd, där 
teknisk slöjd och textilslöjd har var sin kurshelhet. En elev kan välja 0 – 2 långa kurser. 

76 åvt, ”kort kurs” 

Alla tillvalskurser som går enbart i åk 8 är 76 åvt. En del av kurserna som går enbart i åk 9 
är 76 åvt. En elev måste välja minst en kort kurs i åk 8. Kortkurserna  fördelas i två 
bedömningsavsnitt. 

38 åvt, ”kortkort kurs” 

En del av tillvalskurserna i åk 9 är 38 åvt och bedöms i regel med godkänt/underkänt.  

7.22.1 Uttrycksförmåga och scenkonst 
Strävan till att utveckla uttrycksförmågan och stärka självkänslan. 
Kursen omfattar en veckotimme. 
 
Eleverna  
� lär känna sig själv och lär sig uttrycka sina känslor 
� lär sig uppträda avspänt inför publik eller kamera 
� lär sig acceptera andra människor samt visa hänsyn 
� lär sig samarbetets betydelse för ett gemensamt projekt 

 
Övar sig att 
� improvisera, att iaktta och använda sin röst 
� använda kroppsspråk 
� koordination 
� uttrycka sig verbalt 
� leva sig in i andra människors situation 
� se, lyssna, värdera, reagera 

 
Övar 
� rolltolkning 
� samarbete på scen, i bild 
� tredimensionell framställning 

 
Lär sig  
� ljusets 
� ljudets 
� musikens 
� scenografins 
� koreografins 
� kulissernas 
� dräkternas 
� maskeringens betydelse i en produktion 
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7.22.2 B2-språk – tyska, franska och ryska 

Åk 8 och 9, 2 + 2 veckotimmar = 4kurser (152 h) 

Mål 

Eleven  
� lär sig att kommunicera i de allra vanligaste situationerna där samtalspartnern kan 

hjälpa till 
� lär sig att förstå text om vardagsliv och rutinartade händelser eller det viktigaste 

innehållet i talat språk 
� lär sig att producera korta muntliga och skriftliga texter om dessa ämnen. 

Målet uttryckt på nivåskalan för tal och skrift nivå A1.1-A1.2 och för hörförståelse och 
läsförståelse nivå A1.2-A1.3. 

Kulturell kompetens 

Eleven  
� lär sig att i vardagssituationer kommunicera på ett sätt som är naturligt för den 

främmande kulturen 
� lär sig att känna till språkområdets kultur 
� lär sig att förhålla sig på ett aktningsfullt sätt till den främmande kulturens 

representanter samt förstärka den egna kulturella identiteten 
� får ökade färdigheter att delta i det internationella samarbetet och verka i internationella 

miljöer 

Inlärningsfärdigheter 

Eleven  
� lär sig att frimodigt använda sina språkkunskaper 
� lär sig att medvetet utnyttja kunskaper, färdigheter och strategiersom han eller hon 

skaffat sig i andra språk 
� lär sig att bedöma sitt arbetssätt och olika områden i sin språkkunskap i förhållande till 

de uppställda målen 

Centralt innehåll 

Situationer och ämnesområden 
� språk som anknyter till seder och bruk i elementära interaktionssituatoiner 
� 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 ur kommunikationssynvinkel är kännetecknande 
för språket i fråga 

Kommunikationsstrategier 
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� strategier för mottagande, produktion och interaktion som är lämpliga för 
språkfärdighetens urvecklingsskede 

Bedömning  

Bedömningen skall grunda sig på såväl muntlig som skriftlig språkfärdighet. 
Kriterier för vitsordet 8 vid slutbedömning: A1.3 för hörförståelse och för läsförståelse samt A 
1.2 för tal och skrivning 

Tyska 
Ämnesområden: 
 

Grundstrukturer: 

Kurs 1 
 

 

• att hälsa och presentera sig själv och andra 
• att göra uppköp, livsmedel 
• skolämnen, veckodagar, månader och klockslag 
• att berätta om bostaden 
• offentliga platser 
• mat och måltider 
•  

• presens av verb 
• räkneorden 1-100 
• artiklar 
• modala hjälpverb 
• starka och skiljbara verb 

Kurs 2 
 

 

• att uttrycka åsikter 
• kommunikationsmedel 
• att berätta om sig själv och sina hobbyer 
• att stämma träff 
• artigt språkbruk, frågor 
• att uttrycka känslor 
• de ungas rättigheter 
•  

• nekande satser 
• ackusativ av artiklar och personliga pronomen 
• imperfekt av sein och haben 
• singularisformerna av possessiva pronomen 
• att förstå perfekt 
•  

Kurs 3 
 

 

• att beskriva Finland 
• att berätta om vädret 
• ord som beskriver sjukdom och hälsa 
• att fråga om vägen 
• länder, nationaliteter och språk 
• miljöskydd 

• perfekt 
• prepositioner 
• dativ av personliga pronomen och artiklar 
• bisatser 
• imperativ 
•  

 
Kurs 4 
 

 

• att köpa biljetter 
• att berätta om sin hemort 
• att beställa och betala på restaurang 
• att växla pengar 
• att skriva vykort 
• ord för arbeten i hemmet 
• att tala i telefon 
• framtidsperspektiv 

• pluralformerna av possessiva pronomen 

Franska 
 
Ämnesområden: Grundstrukturer: 

  

Kurs 1  

  
• Hälsningsfraser 
• vanliga substantiv 
• djur, kläder 

• Obestämd och bestämd artikel 
• être i presens, negation, 
• räkneord 1-100 
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• affärsfraser, yrken 

Kurs 2  

• Frukter 
• färger 
• fritidsaktiviteter 
• klockan 
• väderstrecken 

• Personliga pronomina, avoir i presens 
• adjektivets böjning och placering  
• possessiva pronomen i singular 
• il y a, il n´y a pas de, à och en 

Kurs 3  
• Mat och dryck, Europas länder, 
• nationaliteter och språk 
• veckodagar, månader, datum, 
• vädret 

• En och au vid länders namn, ordningstal. 
• au, à la, genitiv 
• venir i presens 

Kurs 4  
• Årstider, släktskapsord 
• skoldagen, 
• landsbygden 
• dataord 
• transportmedel 

• Faire i presens 
• oregelbunen pluralbildning 
• futurum med aller, est-ce que 
• possessiva pronomen, pouvoir 

Hur temaområdena förverkligas i franska och tyska: 

1. Att växa som människa 

� lära sig ta hänsyn till varandra i större och mindre grupper och ge arbetsro 

2. Kulturell identitet och internationalism 

� lära sig uppskatta den främmade kulturen och dess seder och bruk 

3. Kommunikation och mediakunskap 

� lära sig producera egna texter 

4. Deltagande, demokrati och entreprenörskap 

� lära sig att ta egna initiativ och i samband med grupparbete rättvist fördela uppgifterna 

5. Ansvar för miljö, välfärd och hållbar utveckling 

� genom att läsa och behandla texter i ämnet 

6. Trygghet och trafikkunskap 

� lära sig tolerans och ansvar i klassen 

7. Människan och teknologin 

� användning av språkstudio, bandspelare, video och datorer 

Ryska 
 
Ämnesområden Grundstrukturer 
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Kurs 1  
  

• hälsningsfraser och att • kyrilliska alfabetet 
• presentera sig själv och • possessiva pronomen 
•  andra • substantivets genus 
• familjen, nationalitet •  e-böjning och i-böjning 
• hemmet, att uttrycka sig •  av verbet 
•  positivt • lokativ 
• vid frukostbordet • substantiv i plural 
• att tycka  • ackusativ av icke-levande  
• samtal om yrken och • preteritum av ”vara”-verbet 
•  språkkunskaper • klocktider (jämna timmar) 
•  • räkneord 1-100 

 
Kurs 2  

  
• i telefon • dativ 
• att hitta på kartan • ålder, till vem? 
• att köpa tidningar • adverb 
• att berätta om vädret • mjuka konsonanter 
• att fråga om vägen • genitiv, nekande satser 
• att åka tunnelbana • ackusativ av levande 
• att handla • rörelseverben 
• på resa • adjektiv i plural 
•  • rumsprepositioner 

 
Kurs 3  

  
• att skriva brev • ordningstal 
• att beskriva utseende • o+lokativ 
• på kafé och på hotellet • instrumentalis efter vissa verb 
• att berätta om en hobby • instrumentalis efter 
• att köpa biljetter  •  preposition ”c” 
• på apoteket • verb på –eva,-ova 
• vid matbordet • sammansatt futurum 
•  • aspekter 

 
Kurs 4  

  
• att beskriva människans • böjning av adjektiv i olika 
•  personlighet •  kasusformer 
• vintersport • rörelseverben utan prefix 
• att fira semester, fester • dativ av substantiv och  
• att beskriva den finska kulturen •  adjektiv i dativ 
• att besöka en resebyrå • alla klocktider 
• att planera en resa • instrumentalis av substantiv 
•  •  och adjektiv 
•  • mer om aspekter 

 

7.22.3 Musik 
Tillvalsämnet musik skall ge eleverna större möjlighet till aktiv musicering tillsammans. Även 
den enskilda eleven skall ges möjlighet att få framträda solistiskt. 
Även icke kursbunden musicering hör till musikundervisningen. Till den hör programnummer 
och produktioner för Lucia, julfest, våravslutning mm. 
Alla tillvalskurser bjuds inte ut varje år. Utbudet anpassas efter årskursernas storlek och 
bedömning av elevernas intresse, för att utbudet skall kunna motsvara så bra som möjligt 
det som i verkligheten kan genomföras. 

Åk 8-9 , 2+2 veckotimmar= 4 kurser (144 h) 

Den långa tillvalskursen i musik fördjupar kunskaperna i: 
� den västerländska konstmusikens historia och musikaliska former  
� den lätta musikens historia och former 
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� musikindustrin, filmmusik, scenmusik 
� musik från främmande kulturer 

 
Möjligheter för var och en: 
� att lära sig spela gitarr, piano, elbas, trummor 
� att få sjunga solo och i grupp 
� att få spela sitt eget instrument tillsammans med de andra 
� att få färdighet att delta i skolorkestern på åk 9 

åk 8  Körsång 2 vt = 2 kurser(76 h) 

Vi sjunger två- och trestämmiga sånger för kör.  
Deltagarna får själva påverka valet av sånger.  
Vi strävar till att uppträda på skolans fester och möjligen också på en egen konsert. Vi 
kommer eventuellt att samarbeta med rockbandet och med niornas kör. 

åk 8  Rockband  2 vt = 2 kurser (76 h) 

Vi lär oss spela elgitarr, elbas, trummor och synt. Vi lär oss också om mikrofonsång och 
förstärkaranläggningar. Var och en kommer att lära sig en låt på varje instrument, dessutom 
får var och en välja ett instrument (alternativt sång) att fördjupa sig på. Också elevers egna 
instrument kan tas med i bandet. 

åk 9  Sånggrupp/ kör II  2 vt = 2kurser (76 h) 

Kursen går ut på att sjunga med i en sånggrupp eller kör. Vi sjunger sånger i olika stil, 
eleverna får själva vara med om att planera repertoar. Målet är att öva in ett program som vi 
uppträder med på en egen konsert. Kursen förutsätter inte att eleven sjungit i sånggruppen i 
åk 8. 

åk 9  Gitarrgrupp   2 vt / en termin = 1 kurs (38 h) 

Kursen bygger vidare på det som vi gjort i åk 7 och 8 i gitarr. Vi lär oss mera ackord, vi lär 
oss spela melodier och gitarrsolon. Vi spelar mera ur tabulaturer, som vi hämtar från 
Internet eller ur tryckta noter. Vi övar in bekanta låtar som arrangerats för flera gitarrer. Vi 
spelar huvudsakligen på skolans akustiska gitarrer, men eleverna kan även ha med sig egna 
gitarrer. Vid behov använder vi även elgitarrer och elbas. Vi kommer också att samarbeta 
med övriga tillvalsgrupper. Åt sångintresserade deltagare ges möjlighet att utveckla färdighet 
att ackompanjera sig själv med gitarr. 

åk 9  Instrumentalgrupp / orkester   2vt/en termin = 1 kurs (38 h) 

Kursen går ut på att spela med i en instrumentalgrupp eller orkester.  Till kursen välkomnas 
alla som kan spela något instrument, det räcker om man har spelat ett år - t.ex. piano eller 
gitarr i medborgarinstitut, musikskola eller i åk 8 i långa tillvalskursen i musik. Vi planerar 
tillsammans programmet, dels utgående från elevernas önskemål, dels utgående från vilka 
instrument eleverna spelar. 

åk 9 Datormusik 2vt/en termin = 1 kurs (38 h) 

Vi lär oss skapa musik med dator och synt. Vi bekantar oss med trummaskiner, 
sekvenserprogram och olika ljudhanteringsprogram. Vi spelar in akustisk musik och 
datormusik på CD med hjälp av skolans dator- och förstärkarutrustning. 
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7.22.4 Bildkonst 

Årskurs 8 – 9, 2 + 2 veckotimmar = 4 kurser (152 h) 

Allt mellan himmel och jord 

Kursens mål är att ge eleven en inblick i de flesta av bildkonstens områden, att lära eleven 
använda sin kreativitet, sin fantasi och sina egna idéer fördomsfritt samt att lära honom lösa 
de innehållsmässiga, visuella och tekniska problem som han stöter på.  
Kursen tar upp alla de fyra centrala innehållsområden som nämns i den nationella 
läroplanen: 
� att uttrycka sig i bild 
� konstkännedom 
� miljöestetik, formgivning och arkitektur 
� media och visuell kommunikation 

Den långa kursen i bildkonst ger eleven möjlighet att fördjupa de kunskaper han redan har 
samt att pröva på arbetssätt, material och tekniker som de obligatoriska kurserna inte tagit 
upp. Kursen är mångsidig och innehåller såväl teckning, målning, media, skulptur som 
arkitektur i olika former. Kursens längd gör det möjligt att förverkliga större projekt med 
varierande teman. 
 
Kursen har som mål att ge eleven en bredare och djupare kunskap om bildkonstens olika 
tekniker.  Inom tvådimensionellt arbete: blyerts, graphite-penna, kol, färgpennor, vax-, olje- 
och pastellkritor, akvarell-, täck- och flaskfärger. Inom tredimensionell konst formas och 
byggs skulpturer i varierande material: lera, gips, metall, kartong, paff, trä, skrot m.m.  
 
Inom visuell kommunikation diskuteras mediernas arbetssätt och påverkningsmöjligheter. 
Bilderna i medierna, deras idéer, uppbyggnad och bakomliggande principer, behandlas 
genom eget arbete (reklamer, affischer, illustreringar o.s.v.) Eleven får lära sig att analysera 
reklam- och nyhetsbilder och bekanta sig med användningen av videokameran.  
 
Färglärans grunder repeteras och eleven lär sig att använda principerna som ett effektivt 
uttrycksmedel i sina arbeten. Ljusets betydelse tas upp i flera omgångar och 
kompositionsteorier hjälper honom att bygga upp ett motiv med både balans och 
intresseväckande lösningar. Någon tryckteknik tas upp under åk 8 och trepunktsperspektivet 
gås igenom under åk 9. 
 
De fyra kurserna fördjupar elevens kunskaper om konstnärer och stilriktningar. 
Nutidskonsten och de svåra frågor den väcker diskuteras och bearbetas genom eget arbete. 

åk 8  Vi tecknar,  2 veckotimmar = 2 kurser(76 h) 

Som mål är att bekanta eleven med linjearbete, skuggningstekniker och olika material, att 
lära henne nya begrepp, ge en bild i vad allt ordet teckning kan innebära, ge en uppfattning 
om hur och med vad man tecknat under olika tider, hur uttrycks- och arbetssättet kan 
variera från kultur till kultur och att eleven skall komma närmare ett eget arbets- och 
uttryckssätt i teckning.  
 
Kursen fördjupar elevens kunskaper i olika tekniker och material inom delområdet teckning. 
Kursen innehåller enbart tvådimensionella arbeten och ytterst sällan något annat än 
teckning. 
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Valörernas betydelse tas upp i samband med blyerts, graphite, kol och tuschteckningar. 
Färglärans grunder repeteras och används när man jobbar med kritor och färgpennor. 
Ljusets betydelse poängteras och tas upp som ett effektivt uttrycksmedel i egna arbeten. 
Kursen tar också upp olika kompositionsmetoder och begrepp som hör därtill: balans, 
jämvikt, dynamik, rörelse, linje, yta, spänning, rytm o.s.v. Kursens uppgifter ställer eleven 
inför olika visuella problem. 
 
Visuell kommunikation är ett centralt innehåll. Serier, illustrationer samt grafisk design 
behandlas både teoretiskt och konkret. Eleven skall lära sig att använda ord och bild 
tillsammans i reklamer, affischer, logotyper och dylikt. Man diskuterar vilka yrken som 
behöver kunskaper i målning, teckning, skulptur, arkitektur och färglära.  
 
Kursen tar upp croquis-teckning, människans proportioner samt repeterar och fördjupar 
kunskaperna i perspektiv och grafik. Konsthistorian tas upp i uppgifternas introduktioner. 

åk 9  Animation 2 vt / en termin =1 kurs (38h ) 

Målet med kursen är att ge eleven en inblick i hur många skeden en filminspelning består av, 
hur tidskrävande det är att göra en animationsfilm, vilka tekniker och metoder som finns, hur 
videokameran fungerar, vikten av olika bildformat, -vinklar och dylikt samt hur man kan sätta 
ljud till sin film.  
 
Kursen går igenom olika typer av animationsfilm och olika begrepp som har med det att 
göra: bildutsnitt, -format, -storlek, -vinkel, tilt, panorering, åkning, inspegling, känningsbild, 
handling, bildmanus, fond o.s.v. Kursen tar upp animationsfilmens historia i korthet och 
eleven lär sig att analysera och diskutera animationsfilm. 
 
Eleven får helt konkret pröva på att göra en animationsfilm med valbar teknik: 
� Under kursens gång skriver eleverna en handling och ritar ett bildmanus, bygger fonder, 

planerar tagningar och lär sig att använda videokameran.  

åk 9  Vi målar 2 vt = 2 kurser (76 h) 

Kursens mål är att eleven skall lära sig om olika målningstekniker genom eget arbete, 
komma närmare ett eget arbets- och uttryckssätt, få en bild av vilka stilriktningar som finns 
och hur konstnärerna målade under olika tidsepoker. Eleven skall också lära sig att diskutera 
konstverk och skriva en bildanalys. 
 
Målningskursen fördjupar elevens kunskaper i konsthistoria. Till kursens innehåll hör 
arbetsuppgifter (målningar) som bekantar eleven med olika stilriktningar. Teorin skall gå 
hand i hand med uppgifterna för att eleven bättre skall få en uppfattning om vad varje 
stilriktning gick ut på. Istället för att gå in på 1900-talets ”-ismer” kan kursen alternativt 
koncentrera sig på nutidskonstens breda utbud.  
 
Elevens materialkännedom, tekniska kunnande och uttryckssätt förbättras i och med att 
målningarna sker med olika tekniker. Eleven skall framförallt bekanta sig med akvarell-, 
pastell-, och akrylmålning. 
 
Eleven får en inblick i olika kulturers sätt att skapa bilder och lär sig att uppskatta olika sätt 
att avbilda föremål. Även uppskattningen av de andra elevernas arbets- och uttryckssätt 
växer.  

åk 9 Vackra former 2 vt = 2 kurser (76 h) 
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Målet med kursen är att lära eleven om formgivningens särdrag och historia, ge henne en 
bild av hela formgivningsprocessen, ge en möjlighet att skapa verk i bland annat lera och 
gips samt att lära honom uttrycka sina tankar, känslor och idéer i en tredimensionell form.  
Kursen går igenom keramikens tre grundtekniker: tumning, korvteknik (ringling) och 
skivteknik. Eleven får pröva på olika tekniker genom eget arbete.  
Förutom bruksföremål jobbar eleverna med skulptur. Kursen ger en inblick i skulpturens 
historia, vilka material man kan jobba med och hur. Eleven lär sig att skapa former och 
skulpturer genom att sätta till material (konstverk i lera) och ta bort material (skulpturer i 
gips). Nutidskonsten,  verk som installationer och miljökonstverk, diskuteras och analyseras. 
För behandling av de gemensamma temaområdena inom läroämnet bildkonst se kapitel 
5.18. 

7.22.5 Textilslöjd 

Årskurs 8 – 9, 2 + 2 veckotimmar = 4 kurser (152 h) 

 
Mål: • att uppöva förmågan att planera sitt arbete och att arbeta självständigt 

• att bekanta sig med olika material, arbetssätt, redskap, arbetsbeskrivningar, 
fackböcker och -tidningar 

• att planera och klä sig ekonomiskt, ändamålsenligt och personligt 
• att kunna planera och tillverka inredningstextilier 

Årskurs 8 • Vi syr enkla kläder, t.ex. badrockar, klänningar, blusar, byxor och kjolar och också 
produkter som kan förvara saker i, t.ex. väskor, make-up påsar eller fodral för 
telefon. Vi stickar och virkar enligt önskemål. 

Årskurs 9 • Vi syr hemmets textilier. Inför julen tillverkar vi små saker lämpliga som gåvor. Vi syr 
kläder enligt elevens önskemål. Specialtekniker ingår i kursen enligt önskemål. 

Årskurs 8 eller 9  

Textilslöjd I, (åk 8) och II, (åk 9), 2 veckotimmar = 2 kurser (72h) 
 
Vi syr kläder, väskor, dynor mm. Vi stickar, virkar och broderar. 
Tillsammans med läraren utformas en kursplan. 

Årskurs 9 

Färgning och tygtryck.  2 vt/en termin = 1 kurs (36 h) 
 
Vi färgar med olika tekniker. Vi använder oss bl.a. av schabloner och stämplar. Vi gör olika 
saker av tygen, både till inredning och beklädnad. 
 
Handarbete och hantverk. 2 vt/en termin = 1 kurs (36h) 
 
Vi arbetar med olika, ibland lite udda tekniker. Vi broderar, färgar och trycker tyg, stickar, 
virkar, tovar, målar siden m.m.  

7.22.6 Teknisk slöjd 

Årskurs 8 – 9, 2 + 2 veckotimmar = 4 kurser (152 h) 

I tillvalskurserna är kursinnehållet digert och eleven ges därför möjlighet (speciellt i åk 9) att 
fördjupa sig i några tekniker enligt eget intresse. 
 
Kurs 1 
� Metallsmide 
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� Härdning och anlöpning 
� El och magnetism 
� Koppararbete 
� Motorlära 
� Rörbockning  
�  

Kurs 2 
� Rikthyvling 
� Handöverfräsning  
� Skrubb- och skärsvarvning  
� Formpressning av trä 

 
Kurs 3 
� Arbeta med cirkelsåg 
� Arbeta med stämborrmaskin 
� Sargtappning 
� Träsnideri 

 
Kurs 4 
� Metallsvarvning 
� Gassvetsning 
� Gasskärning 
� Elektrodsvetsning 
� Gängning 

åk 8  Redskapsslöjd 2 veckotimmar = 2 kurser (76 h) 

Kursen redskapsslöjd ger eleven möjlighet att fördjupa sina kunskaper i slöjd samt att pröva 
på arbetssätt, material och tekniker som de obligatoriska kurserna inte tagit upp. Ergonomi 
och  andra viktiga egenskaper för att få fungerande redskap behandlas. 

Årskurs 9 

Elektronik 2vt / en termin 1 kurs (38 h) 
� Komponentkännedom 
� Ködning 
� Kretskortstillverkning   
� Kopplingsscheman 

 
Teknisk slöjd för flickor 2 vt / en termin = 1kurs (38 h) 
 
Målet med kursen är att få flickor intresserade av teknik och visa att flickor kan! Kursen ger 
en inblick i varje delområde i teknisk slöjd. Tyngdpunkten sätts på olika arbetssätt i träslöjd, 
med möjlighet att tillverka smycken, prydnads- och bruksföremål. 
 
För behandling av temahelheterna i slöjd, se kapitel 5.19. 

7.22.7 Gymnastik 

åk 8  Bollspel, 2 vt = 2 kurser (76 h) 

Kursen innehåller fotboll, boboll, innebandy, rinkbandy, korgboll och volleyboll. 
Kursen strävar till att - förbättra elevernas tekniska och taktiska kunnande i bollspel 
� öka samhörighetskänslan och vi-andan i skolan 
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� förbättra elevernas fysiska kondition och hälsa 
� utveckla elevernas förmåga att spela rent spel och att följa reglerna 

åk 8  Dans och aerobic, 2vt =2 kurser (76 h) 

Kursen innehåller jazzdans, hiphop, linedance, afro, pardans, aerobic och stepaerobic. 
Uppvisningar kan ordnas om intresse finns. 

åk 9  Innebandy, 2 vt / en termin = 1 kurs (38 h) 

Under denna kurs kan man motionsspela eller spela mera tävlingsinriktat med tanke på 
skollaget. 

åk 9  Redskapsgymnastik, 2 vt / en termin=1 kurs (38 h) 

Vi tränar handstående, halvvolt, framåt och bakåt volt från trampett och olika rotationer på 
räcket. 

7.22.8 Huslig ekonomi 
Allmänna mål för tillvalskurserna i huslig ekonomi åk 8 och 9  
� öva upp färdigheter i fråga om matlagning ,bakning, konservering, klädvård och sist 

men inte minst arbetsplanering samt samarbetsförmåga. 
� inse att kost och hälsa går hand i hand 
� få insikt i både traditionell och internationell matlagning 

Årskurs 8-9,  2 + 2 vt = 4 kurser (152 h) 

Kurs 1 

� tillvaratagande av naturens gåvor genom konservering, bakning och matlagning 
� livsmedelskunskap om bär, frukt, grönsaker och svamp 
� fördjupning i matlagningsmetoder och matlagningsprinciper  
� jultraditioner bl.a. pepparkakshus 

Kurs 2 

� livsmedelskunskapen fortsätter med fisk, kött, korv, inälvor och ägg 
� livsmedelsövervakning 
� bakning på varierande sätt 
� planering av måltider och små fester 

Kurs 3 

� konservering från A till Ö 
� nationell mat från Åland till Lappland 
� julbakverk och julgodis 

Kurs 4 

� en matlagningsresa jorden runt på 12 veckor 
� kort och gott om kryddor, ostar och exotiska frukter 
� Påsk och Valborg, samt andra fester förbereds 
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åk 8, 2 vt = 2 kurser (76 h) 

Kurs 1 

� höstens läckerheter tas tillvara genom konservering, bakning och matlagning 
� matlagningsmetoder och matlagningsprinciper finslipas samtidigt som näringslärans röda 

tråd rullar vidare 
� traditionella julbakverk tillagas 

Kurs 2 

� varma rätter för kalla kvällar 
� fördjupad inlärning av bakningens finesser 
� måltidsplanering för vardag och fest 

åk 9  Det är roligt att baka 2 vt / en termin = 1 kurs (38 h) 

� bakningsmetoder och bakningsprinciper lärs ut i teori och praktik 
� det bakas både traditionella och internationella bakverk 
� säsongen, samt dess högtider beaktas 

åk 9  Mat från när och fjärran 2 vt / en termin = 1 kurs (38 h) 

� fördjupad kurs i matlagning för äventyrsfyllda kockar 
� matresan börjar i Finland och fortsätter genom Norden  
� via Europa till Asien och Amerika 
� säsongen, samt dess högtider beaktas 

 
Hur temaområdena förverkligas i läroämnet huslig ekonomi, se kapitel 5.21. 

7.22.9 Ung Företagsamhet  

åk 8 eller 9 2vt = 2 kurser (76 h) 

Allmän målsättning 

Ung Företagsamhet ( UF ) ger eleven möjlighet att under ett läsår pröva på hur det är att 
starta ett riktigt företag tillsammans med några andra elever. Som företagare inom UF är 
eleven med och startar, driver och avvecklar ett företag. 
Ung Företagsamhets målsättning är att ge en inblick i hur ett företag fungerar. UF vill också 
förbereda eleven inför arbetslivet samt ge kontakter till finländskt näringsliv. 
Ung Företagsamhet är såväl en nationell som internationell utbildning. 

UF-konceptet 

Första fasen 

Idé och planering 

 - affärsidé   - registrera företaget 
 - utse företagets ledning  - utforma affärsplan 
 - utse rådgivare  - skaffa startkapital 
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 Andra fasen 
 
Företaget är igång 
 - personal   - marknadsföring 
 - inköp och produktion  - försäljning 
 - administration  - ekonomi 
Tredje fasen 
 
Företaget avvecklas 
 - likvidation 
 - slutredovisning 
 
Bedömningsgrunderna i Ung Företagsamhet 
 
 - intresset för företaget  
 - samarbetsförmågan i gruppen 
 - deltagandet och aktiviteten i såväl det teoretiska som det praktiska        
 arbetet 
 - deltagandet i nationella och internationella tävlingar och 
 aktiviteter. 

7.22.10 Informationsteknik 

åk 8  IT-grundkurs 2vt = 2 kurser (76 h) 

Kursen är avsedd för elever som saknar eller har liten erfarenhet av datorer.  
Kursen ger grundläggande färdigheter i datorhantering. 
Ur innehållet: 
� filhantering 
� ordbehandling 
� e-post 
� söka information på Internet 

åk 8  Grafik och hemsidor 2 vt = 2 kurser (76 h) 

Förutsätter baskunskaper i datoranvändning. 
I den här kursen lär vi oss att göra grafik och hemsidor. Vi använder olika grafikprogram och 
lär oss att göra hemsidor med HTML-kod. Vi lär oss också utnyttja de viktigaste resurserna i 
Internet.  
Ur innehållet: 
� vi ritar och lär oss vektorgrafik 
� vi använder skanner och digitalkamera 
� vi lär oss hantera bilder och foton 
� vi lär oss grunderna i HTML och CSS 
� vi lär oss göra hemsidor mm. 
� vi lär oss skillnaden på olika filtyper för bilder 

åk 9  Presentationer/ Presentation av data  2 vt = 2 kurser (72h) 

åk 9  Grafik  2 vt / en termin = 1 kurs (38 h) 

I den här kursen lär vi oss att använda grafikprogram.  



Den regionala läroplanen för årskurserna 1-9 

 141 

Det är bra att gå den här kursen före kursen "Att göra en hemsida". 
Du bör ha baskunskaper i datoranvändning. 
Ur innehållet: 
� vi ritar och lär oss vektorgrafik 
� vi använder skanner och digitalkamera 
� vi lär oss hantera bilder och foton 
� vi lär oss fördelarna och nackdelarna med bitmap- och vektorgrafik 

åk 9  Att göra en hemsida 2 vt / en termin = 1 kurs (38 h) 

Förutsätter baskunskaper i datoranvändning 
I den här kursen lär vi oss att göra www-sidor för webben. Det är bra om du gått "Grafik"-
kursen före den här kursen, det har du stor hjälp av.  
 
Ur innehållet: 
� vi lär oss grunderna i HTML och CSS 
� vi lär oss använda något WYSIWYG-editorprogram. 
� vi ser på grunderna i JavaScript. 

7.22.11 Ryska 

Årskurs 9, 2 vt. 

Mål  

Eleven lär sig alfabetet på ryska och dessutom viktiga och användbara ryska fraser och 
uttryck. 
Eleven lär känna till språkområdets kultur. 

Innehåll 

Alfabetet 
Siffror 
Dagar 
Månader 
Hälsningsfraser 
Lätta dialoger som t.ex. att handla, köpa biljetter, fråga om vägen. 

Bedömning 

Bedömningen grundar sig på skriftlig och muntlig språkfärdighet. 

7.23 Elevhandledning 

Mål 

Elevhandledningens uppgift är att stöda elevens tillväxt och utveckling så att eleven kan 
främja sina studiefärdigheter samt utveckla kunskaper och färdigheter som behövs för att 
planera sitt liv. Elevhandledning finns med under hela grundutbildningen, men betonas 
särskilt under åk 7-9 då många förändringar sker i den ungas liv och för framtiden viktiga val 
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görs. Elevhandledning i åk 7-9 utgör en helhet som består av handledning i klass, enskild 
handledning och smågruppshandledning samt praktisk arbetslivsorientering (PRAO). 

Åk 7 

Eleven  
� får en bra start i den nya skolmiljön 
� lär sig känna och använda olika studiemetoder och kanaler för informationssökning 
� väljer valfria ämnen för åk 8-9 

Åk 8 

Eleven  
� kommer igång med yrkesvalsprocessen 
� får en allmän introduktion i hur utbildningssystemet och  
� arbetslivet fungerar 

Åk 9 

Eleven 
� får stöd i yrkesvalsprocessen och får genom PRAO pröva något alternativ 
� får fördjupad kännedom om utbildningsvägar och –alternativ för att kunna göra ett bra 

val för fortsatt studie- och yrkesplanering 

Innehåll 

Åk 7 

� skolans arbetssätt och regler 
� samarbetsövningar inom klassen 
� inlärningsprocessen/studieteknik 
� skolans utvärdering förklaras 
� valfria ämnen presenteras och eleverna gör sina val 
� kort introduktion i användning av IT 

Åk 8 

� grundläggande information om yrken och arbetsliv 
� introduktion i hur utbildningssystemet fungerar 
� övningar och diskussioner för att starta yrkesvalsprocessen 
� ev. besök av studerande som presenterar sitt utbildningsområde 
� val av valfria ämnen för åk 9 

Åk 9 

� genomgång av utbildningsstrukturen och olika utbildningsvägar med tonvikt på andra 
stadiets utbildningsalternativ 

� studiebesök till något lokalt företag 
� PRAO (praktisk arbetslivsorientering) genomförs 
� studiebesök till svenskspråkiga skolor på andra stadiet i Borgå 
� enskilda samtal erbjuds alla elever i åk 9 
� Gemensam elevansökan genomförs 
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Temahelheterna ingår som en naturlig helhet i elevhandledning. 
När läsårets alla lektioner i elevhandledning är genomförda bedöms eleven med 
godkänd/underkänd beroende på hur han/hon presterat. 
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 8  ELEVBEDÖMNINGEN 

 8.1  Bedömningen under studiernas gång 

Principerna för bedömningen utgår ifrån Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
undervisningen 2004.och kompletteringarna 2010. 
 
Bedömningen under studiernas gång har som uppgift att handleda och sporra eleven i 
studierna samt att beskriva hur eleven har nått de uppställda målen. Bedömningens syfte är 
att hjälpa eleven att bilda sig en realistisk uppfattning om sitt lärande och sin utveckling och 
på så sätt också stöda personlighetens tillväxt. 
 
I bedömningen ingår bedömning av elevens arbete. Bedömningen gäller elevens förmåga att 
planera, reglera, genomföra och bedöma sitt arbete samt hans förmåga att samarbeta med 
andra och att ta ansvar för sitt arbete.  
 
Elevens arbete bedöms under studiernas gång. Detta sker genom bedömning av timaktivitet 
och i form av t.ex. genomförda uppgifter, samarbete, framsteg. 
 
Eleven ges regelbundet möjlighet att utvärdera sin inlärningsprocess och att granska sina 
inlärnings- och arbetsfärdigheter. Självvärderingsförmågan utvecklas t.ex. genom 
diskussioner om mål och hur de uppnåtts, genom muntlig eller skriftlig respons på prov, 
arbeten och muntliga framställningar. 
 
Elevens framsteg, arbete och uppförande bedöms i förhållande till målen i läroplanen och till 
profilerna för elevens goda kunskaper. Profilen för goda kunskaper definieras till nivån för 
vitsordet åtta (8). 
 
Vid bedömning av en elev med behov av stöd beaktas svårigheterna. Bedömningsmetoderna 
är sådana att eleven på bästa möjliga sätt kan visa sitt kunnande. 
 
För elev som är överförd till specialundervisningen och en elev som omfattas av förlängd 
läroplikt finns en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP). Individuella 
lärokurser bedöms enligt vad som bestämts i IP, allmänna lärokurser bedöms enligt de 
allmänna principerna för bedömning. 
 
Vårdnadshavaren kan dessutom informeras om elevens framsteg, hans starka sidor, inom 
vilka områden eleven bör förkovra sig, i samband med utvecklingssamtal eller via andra 
kommunikationskanaler. 
 
Elev med underkända prestationer (4) i ett ämne bereds möjlighet att visa att han eller hon 
uppnått godkända kunskaper och färdigheter i ämnet. En underkänd prestation vid läsårets 
slut får höjas efter läsårets slut. 
 
Eleven kvarstannar på årskursen om han eller hon har underkända prestationer. 
Undantagsvis kan elev med underkända prestationer uppflyttas om man bedömer att eleven 
kan klara följande årskursers studieinnehåll med godkänt resultat. En elev kan stanna kvar 
på en årskurs även om han eller hon inte har underkända prestationer om det anses 
ändamålsenligt efter det att vårdnadshavaren beretts möjlighet att bli hörd. 
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Riktlinjer för bedömningen av arbetet 

Bedömningen av elevens arbete inriktar sig på elevens förmåga att planera, utföra och 
utvärdera sitt arbete. Vid bedömningen beaktas hur ansvarsfullt och självständigt eleven 
arbetat samt hur han samarbetat med andra. Särskild uppmärksamhet fästes vid hur eleven 
kombinerat olika delområden av arbetsfärdigheterna till en naturlig inlärningsprocess, där 
elevens egen utvärdering styr planeringen av och sättet att utföra arbetet. 
 

Vitsord 

Det aritmetiska 
medelvärdet  
av proven samt 
prestationer och 
arbeten som ska 
utvärderas Arbetssätt 

Inställning till studier 
och det aktuella 
ämnesområdet 

Hur eleven klarar 
uppgifterna 

10 9-10 
Alltid målmedvetet 
Deltar konstruktivt under 
lektionerna 

Aktivt positiv Utmärkt 

9 8-10 Målmedvetet och deltar 
konstruktivt under lektionerna 

Allmänt positiv Bra 

8 7-9 Målmedvetet och deltar under 
lektionerna 

Oftast positiv Oftast bra 

7 6-8 Varierande och deltar varierande 
under lektionerna 

Välvillig 
Varierande, behöver tidvis 
stöd 

6 5-7 Varierande, sällan konstruktivt. 
Deltar tidvis under lektionerna 

Likgiltig 
Varierande, behöver 
ganska mycket stöd 

5 4-6 Sporadiskt och deltar sällan 
konstruktivt under lektionerna 

Ofta negativ 
Ibland, behöver mycket 
stöd 

4 4-5 Är inte aktivt, deltar inte 
konstruktivt under lektionerna 

Nästan alltid negativ Bara genom stöd 
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Riktlinjer för bedömningen av uppförande 

Bedömningen av uppförandet grundar sig på hur eleven fungerar i det dagliga arbetet i 
skolan. 
Bedömningen av eleven inriktar sig på hur eleven: 
� tar hänsyn till andra människor och miljön 
� värdesätter eget och andras arbete 
� följer skolans regler och vuxnas instruktioner 
� bär ansvar för egen och gemensam egendom 
� är ärlig och tar ansvar för sina handlingar 

 
Vitsord Uppförande Inställning till uppförandekriterier som finns i läroplanen 
10 Utmärkt Aktivt positiv 
9 Berömligt Allmänt positiv 
8 Gott Oftast positiv 
7 Nöjaktigt Välvillig 
6 Försvarligt Likgiltig 
5 Hjälpligt Ofta negativ 
4 Underkänt Nästan alltid negativ 
 
I utvärderingen av elevens uppförande deltar alla lärare som undervisar eleven. 

Elevens självvärdering 

En av självvärderingens uppgifter är att utveckla elevens förutsättningar att bedöma sig 
själv. Självvärderingen syftar till att öka självkännedomen, utveckla studiefärdigheterna och 
hjälpa eleven att förstå det han studerar. Eleven ställer upp sina studiemål och bedömer hur 
väl han har uppnått dem. Elevens självvärdering sker under läsåret. 

 8.2  Slutbedömning 

Slutvitsordet i varje gemensamt läroämne grundar sig på elevens kunnande i slutskedet av 
den grundläggande utbildningen i årskurserna 8-9. 
 
Nivån för de kunskaper och färdigheter som krävs för vitsordet åtta (8) definieras i 
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, samt kompletteringen 
av den samma 2010. Kriterierna utgör ett medeltal. Ouppnådda kriterier kan kompenseras 
genom överträffad nivå för andra. 
 
Eleven har hjälpligt (vitsord 5) uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs i den 
grundläggande utbildningen om han eller hon åtminstone i någon mån kan uppvisa de 
kunskaper som kriterierna förutsätter. 
 
I slutbedömningen ingår en bedömning av arbetet i vitsordet för läroämnet. 
 
Om det i beslutet om särskilt stöd har bestämts att eleven i ett eller flera läroämnen ska 
studera enligt en individualiserad lärokurs, bedöms elevens prestationer enligt de personliga 
mål som fastställts. 
 
Ett tillvalsämne som bedömts verbalt och som betraktas som fördjupade studier i ett 
gemensamt läroämne kan höja vitsordet i det gemensamma ämnet ifråga. 
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Språk som studeras som valfritt språk antecknas på betyget som ”godkänd” om elevens 
vårdnadshavare skriftligt anhåller om att siffervitsord inte skall användas. 

 8.3  Betyg 

Verbala betyg åk 1-2 (vt) • verbalt betyg endast på våren, utvecklingssamtal på hösten (vårdnadshavare & elev) 

Sifferbetyg åk 3-6 (vt) • Sifferbetyg endast på våren, utvecklingssamtal på hösten (vårdnadshavare & elev) 

Sifferbetyg åk 7-9  • Sifferbetyg 2 ggr/läsår 

 
För elever som har studerat enligt en individuell lärokurs förses siffervitsordet för läroämnet i 
fråga 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 individualiserad lärokurs. 
 
På betyget ska antecknas betygets, utbildningsanordnarens, skolans och elevens namn, 
personbeteckning, datum när betyget är utfärdat, en bedömning av elevens uppförande 
samt elevens studieprogram och en bedömning av hur eleven har nått målen. Betyget förses 
med underskrift. Om arbetet bedöms separat antecknas denna bedömning i betyget. I 
läsårsbetyget antecknas också uppgifter om uppflyttning från årskursen och om kvarstanning 
i årskursen, om så är fallet. Vid sifferbedömning ska betyget innehålla en bedömningsskala i 
enlighet med 10§ i förordningen om grundläggande utbildning.  
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