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[1] 

 

ELEVBEDÖMNINGEN 

 

22§ Elevbedömning 

 

”Syftet med elevbedömningen är att leda och sporra eleverna i deras studier och utveckla deras för-

utsättningar att bedöma sig själva. Elevernas inlärning, arbete och uppförande skall bedömas 

mångsidigt.” 

 

Lag om grundläggande utbildning 21.8.1998/628 

 

I S:t Olofsskolan sker bedömningen verbalt i årskurs 7 efter period 1. Därefter används sifferbedömning 

efter varje period i årskurserna 7-9. 

 

All bedömning skall på ett mångsidigt sätt mäta elevernas kunnande. Det är viktigt att betona att, föru-

tom inlärningsresultat i form av skriftliga och muntliga prov, också elevernas egen arbetsinsats och hela 

inlärningsprocessen påverkar vitsordet. 

 

Med dessa kriterier önskar vi att eleven effektivt lär sig att ställa upp mål, utvärdera sina resultat och att 

dessa också hjälper dem att bilda en realistisk självbild. För slutbedömningen har Utbildningsstyrelsen 

utarbetat bedömningskriterier för goda kunskaper (vitsordet 8). 

 

Mera om bedömningen inom grundläggande utbildningen: 

 

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (www.edu.fi) 

Skolans läroplan (www.tkukoulu.fi/~sos/) 
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MODERSMÅL 

 

10 

 Den skriftliga och muntliga uttrycksförmågan är utmärkt 

 Provresultaten är i det närmaste felfria 

 Eleven deltar berömvärt under lektionen 

 Hemuppgifterna är omsorgsfullt utförda 

 Eleven fungerar som förebild med sin positiva attityd 

 Eleven förmår arbeta självständigt men också samarbeta med andra 

 Eleven är förmögen att moget både motta och ge respons samt utvärdera sig själv 

 Eleven har ett starkt personligt grepp om både språk och litteratur 

 Eleven är mångsidigt intresserad av ämnet och besitter kunskap utöver kursplanen 

 Eleven är initiativtagande 

 Eleven väljer självmant litterära verk och kan använda textanalytiska begrepp 

  

9 

 Den skriftliga och muntliga uttrycksförmågan är berömlig 

 Provresultaten är i det närmaste felfria 

 Eleven deltar berömvärt under lektionerna 

 Hemuppgifterna är omsorgsfullt utförda 

 Eleven fungerar som förebild med sin positiva attityd 

 Eleven förmår arbeta självständigt men också samarbeta med andra 

 Eleven är förmögen att både motta och ge respons samt utvärdera sig själv 

 Eleven uppvisar intresse för ämnet 

  

8 

 Elevens muntliga och skriftliga uttrycksförmåga är god 

 Provresultaten är goda och eleven visar kontinuerligt goda resultat 

 Hemuppgifterna är gjorda 

 Eleven har en positiv inställning till ämnet 

 Eleven är aktiv, innovativ och samarbetsvillig 

 Eleven läser hela verk samt förmår analysera texter med hjälp handledning 

 Eleven kan motta och ge respons samt utvärdera sig själv 

 Eleven använder alltid svenska under lektionstid 

7 

 Den skriftliga och muntliga uttrycksförmågan liksom provresultaten är nöjaktiga 

 Eleven läser hela verk, och förmår återberätta handlingen  

 De kontinuerliga prestationerna är nöjaktiga 

 Inställningen är ofta positiv 

 Hemuppgifterna är ofta gjorda 

 Eleven är samarbetsvillig 

 Eleven behöver extra handledning 

 Eleven kan motta respons 

 Eleven behöver ibland bli påmind om att svenskan ska användas under lektionstid 

6 

 Den skriftliga och muntliga uttrycksförmågan är medelmåttlig 

 Provresultaten är medelmåttliga 

 De kontinuerliga resultaten saknas 

 Hemuppgifterna är endast sporadiskt gjorda 

 Eleven är inte alltid samarbetsvillig 



De gemensamma läroämnenas vitsordskriterier för S:t Olofsskolan i Åbo 

 

[4] 

 Eleven behöver ofta handledning 

 Eleven är ofta passiv 

 Eleven förhåller sig endast ibland positiv till ämnet 

 Eleven saknar förmåga att läsa hela verk 

 Eleven behöver ofta bli påmind om att svenskan ska användas under lektionstid 

  

5 

 Eleven har synliga luckor i grundkunskaperna 

 Eleven har beaktansvärda/konkreta/direkta prestationer endast inom vissa delmoment 

 De skriftliga prestationerna är ibland underkända 

 Eleven är passiv 

 Eleven har svårt att koncentrera sig på sitt arbete 

 Eleven behöver mycket handledning 

  

  

4 

 Eleven har inga synliga prestationer 

 Eleven har en negativ attityd 

 Eleven saknar fullständigt intresse och försöker inte 

 Eleven stör andra 

 Eleven skolkar från prov och lektioner 
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MODERSMÅLSINRIKTAD FINSKA 

10 
  

 Har utmärkta kunskaper i kursinnehållet 

 Har utmärkta kunskaper i tal och skrift, mycket omfattande ordförråd 

 Timaktivitet är berömlig och läxorna är alltid samvetsgrant gjorda, inlämningsuppgifterna synner-

ligen välgjorda och omfattande 

 Kan  använda språkvetenskapliga begrepp som stöd för lärandet 

 Eleven har mångsidiga insikter i språkområdets kultur samt dess kulturella särdrag 

 Arbetar självständigt samt är initiativrik och samarbetsvillig 

 Eleven kan på ett analytiskt sätt utvärdera sitt eget lärande och kan även ge konstruktiv kamratre-

spons 

 Eleven har ett starkt personligt och mångsidigt intresse för språket och kulturen 

  

9 
  

 Har goda kunskaper i kursinnehållet 

 Berömliga skriftliga och muntliga kunskaper i tal och skrift, ett gott ordförråd 

 Elevens timaktivitet är berömlig och läxorna samvetsgrant gjorda, inlämningsuppgifterna är  väl-

gjorda och omfattande 

 Eleven kan använda språkvetenskapliga begrepp 

 Eleven kan reflektera kring språkets olika varianter och förstår dem väl 

 Eleven har alltid en positiv inställning till studierna och ett intresse för språket och kulturen 

 Eleven arbetar självständigt och kan även samarbeta med andra 

 Eleven kan utvärdera sitt eget lärande och även ge konstruktiv kamratrespons 

  

8 

 

 Eleven har goda skriftliga och muntliga kunskaper i tal och skrift 

 Eleven arbetar bra på lektionerna och visar intresse för ämnet 

 Eleven kan använda centrala språkvetenskapliga begrepp 

 Elevens läxor är alltid gjorda, inlämningsarbeten är välgjorda 

 Eleven är aktiv, positivt inställd och samarbetsvillig 

 Eleven känner till språkområdets kultur samt språkets kulturella särdrag 

 Eleven kan utvärdera sig själv och sina kamrater 

  

7 

 Eleven har nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper, men svårt att skilja mellan språkets olika 

varianter 

 Eleven kan använda vissa språkvetenskapliga begrepp 

 Elevens timkunskap och timaktivitet är nöjaktiga 

 Elevens läxor är oftast gjorda, brister i inlämningsarbeten 

 Elevens inställning är för det mesta positiv och hen är relativt samarbetsvillig 

 Eleven behöver ofta extra handledning 

 Eleven kan till viss mån utvärdera sitt eget och andras arbete 

  

6 

 Eleven har bristfälliga kunskaper både i det talade och skrivna språket 

 Eleven slarvar ofta med läxorna och inlämningsarbeten 

 Eleven har ofta en negativ attityd. 

Eleven visar inte så stort intresse för ämnet. 
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 Eleven gör inte sitt bästa på lektionerna, är oftast passiv 

 Elevens självständiga arbete och utvärdering vållar problem 

 Eleven behöver ofta extra handledning 

  

5 

 Eleven har märkbara brister i baskunskaperna både i tal och skrift 

 Eleven har en negativ attityd och deltar sällan aktivt i undervisningen 

 Eleven har någon godkänd prestation 

 Eleven har ogjorda uppgifter  

 Eleven är okoncentrerad, kan inte arbeta självständigt och behöver mycket extra handledning 

  

4 

 Eleven har inga godkända prestationer 

 Eleven har en negativ attityd och lektionsaktiviteten saknas 

 Eleven stör andras arbete och koncentration istället: deltar inte i undervisningen bla. genom att 

skolka 
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SPRÅK (FINSKA, ENGELSKA A1 & A2) 

 

10 

 Utmärkta kunskaper i kursinnehållet 

 Näst intill felfritt språk i både tal och skrift, mycket omfattande ordförråd 

 Komplicerade och idiomatiska satskonstruktioner 

 Använder språket spontant på lektionerna och deltar mycket aktivt i diskussioner 

 Kan använda språkvetenskapliga begrepp som stöd för lärandet 

 Mångsidiga insikter i språkområdets kultur samt språkets kulturella särdrag 

 Kan reflektera moget kring språkets olika varianter och förstår dem mycket bra 

 Arbetar självständigt samt är initiativrik och samarbetsvillig 

 Kan på ett analytiskt sätt utvärdera sitt eget lärande och kan även ge konstruktiv kamratrespons 

 Gör alltid hemuppgifterna; inlämningsarbeten synnerligen välgjorda och omfattande 

  

 

9 

 Berömliga baskunskaper i kursinnehållet 

 Mångsidiga satskonstruktioner, omfattande ordförråd 

 Använder spontant språket på lektionerna och deltar flitigt i diskussioner 

 Kan använda språkvetenskapliga begrepp 

 Goda insikter i språkområdets kultur samt språkets kulturella särdrag 

 Kan reflektera kring språkets olika varianter och förstår dem väl 

 Arbetar självständigt och kan samarbeta 

 Kan utvärdera sitt eget lärande och även ge konstruktiv kamratrespons 

 Gör alltid hemuppgifterna, inlämningsarbeten välgjorda och omfattande 

 

8 

 Goda baskunskaper i kursinnehållet 

 Relativt felfria konstruktioner, ganska omfattande ordförråd 

 Använder språket på lektionerna och deltar rätt flitigt i diskussioner 

 Kan använda centrala språkvetenskapliga begrepp 

 Känner till språkområdets kultur samt språkets kulturella särdrag 

 Är medveten om språkets olika varianter och förstår dem till en viss grad 

 Arbetar relativt självständigt och kan samarbeta 

 Kan utvärdera sig själv och sina kamrater 

 Gör hemuppgifterna, välgjorda inlämningsarbeten 

7 

 Nöjaktiga baskunskaper i kursinnehållet 

 Kan uttrycka sig skriftligt men fel förekommer regelbundet; nöjaktigt ordförråd 

 Använder ibland språket självmant på lektionerna och deltar ibland i diskussioner 

 Kan använda vissa språkvetenskapliga begreppen 

 Har begränsade insikter i språkområdets kultur samt språkets kulturella särdrag 

 Är medveten om språkets olika varianter men har svårt att förstå dem 

 Behöver hjälp i det självständiga arbetet 

 Kan till en viss mån utvärdera sitt eget och andras arbete 

 Gör läxorna regelbundet men inte alltid, brister i inlämningsarbeten 

 

 

 

 

6 
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 Bristfälliga baskunskaper i kursinnehållet 

 Många fel i både det talade och skrivna språket; begränsat ordförråd 

 Använder sällan språket på lektionerna och deltar sällan i diskussioner 

 Kan använda de mest grundläggande språkvetenskapliga begreppen 

 Har bristfälliga insikter i språkområdets kultur samt språkets kulturella särdrag 

 Språkliga varianter medför svårigheter 

 Självständigt arbete och utvärdering vållar problem  

 Ogjorda läxor och inlämningsarbeten 

 

5 

 Stora brister i baskunskaperna 

 Har någon godkänd prestation; klent ordförråd 

 Använder aldrig språket frivilligt i tal på lektionerna och deltar aldrig i diskussioner 

 Har inget intresse för kulturkännedom eller språkliga varianter 

 Har varit närvarande men varit ytterst passiv 

 Inget självständigt arbete 

 Ogjorda uppgifter 

 

4 

 Inga godkända prestationer 

 Har mycket svårt att uttrycka sig skriftligt och muntligt 

 Använder inte språket i tal på lektionerna och deltar inte i diskussioner 

 Har negativ attityd 

 Försöker inte ens 
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SPRÅK (FRANSKA, TYSKA, SPANSKA) 

 

10 

 Utmärkta kunskaper i kursinnehållet 

 Ledigt språk i både tal och skrift, rikt ordförråd 

 Mångsidiga och idiomatiska satskonstruktioner 

 Förstår målspråket rätt väl och använder modigt sina kunskaper 

 Kan använda språkvetenskapliga begrepp som stöd för lärandet 

 Goda insikter i språkområdets kultur samt språkets kulturella särdrag 

 Arbetar självständigt samt är initiativrik och samarbetsvillig 

 Kan på ett analytiskt sätt utvärdera sitt eget lärande och kan även ge konstruktiv kamratrespons 

 Gör alltid hemuppgifterna; inlämningsarbeten synnerligen välgjorda och omfattande 

  

 

9 

 Berömliga baskunskaper i kursinnehållet 

 Mångsidiga satskonstruktioner, stort ordförråd 

 Förstår målspråket relativt bra och tillämpar sina kunskaper 

 Kan använda språkvetenskapliga begrepp 

 Goda insikter i språkområdets kultur samt språkets kulturella särdrag 

 Arbetar självständigt och kan samarbeta 

 Kan utvärdera sitt eget lärande och även ge konstruktiv kamratrespons 

 Gör alltid hemuppgifterna, inlämningsarbeten välgjorda och omfattande 

 

8 

 Goda baskunskaper i kursinnehållet 

 Relativt felfria konstruktioner, ganska omfattande ordförråd 

 Förstår målspråket med hjälp av kontexten och försöker använda sina språkkunskaper 

 Kan använda centrala språkvetenskapliga begrepp 

 Känner till språkområdets kultur samt språkets kulturella särdrag 

 Arbetar relativt självständigt och kan samarbeta 

 Kan utvärdera sig själv och sina kamrater 

 Gör hemuppgifterna, välgjorda inlämningsarbeten 

7 

 Nöjaktiga baskunskaper i kursinnehållet 

 Kan uttrycka sig skriftligt men fel förekommer regelbundet; nöjaktigt ordförråd 

 Förstår målspråket behjälpligt och har svårigheter att tillämpa det inlärda 

 Kan använda vissa språkvetenskapliga begrepp 

 Har begränsade insikter i språkområdets kultur samt språkets kulturella särdrag 

 Behöver hjälp i det självständiga arbetet 

 Kan till en viss mån utvärdera sitt eget och andras arbete 

 Gör läxorna regelbundet men inte alltid, brister i inlämningsarbeten 

 

 

6 

 Bristfälliga baskunskaper i kursinnehållet 

 Många fel i både det talade och skrivna språket; begränsat ordförråd 

 Förstår endast mycket långsamt tal samt enkla ord och uttryck och kan göra sig behjälpligt för-

stådd 

 Kan använda de mest grundläggande språkvetenskapliga begreppen 

 Har bristfälliga insikter i språkområdets kultur samt språkets kulturella särdrag 
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 Självständigt arbete och utvärdering vållar problem  

 Ogjorda läxor och inlämningsarbeten 

 

5 

 Stora brister i baskunskaperna 

 Har någon godkänd prestation; klent ordförråd 

 Förstår enstaka ord och uttryck men förmår inte uttrycka sig varken i tal eller skrift 

 Har inget intresse för kulturkännedom  

 Har varit närvarande men varit ytterst passiv 

 Inget självständigt arbete 

 Ogjorda uppgifter 

 

4 

 Inga godkända prestationer 

 Förstår inte målspråket och har ingen språklig kompetens 

 Har negativ attityd 

 Försöker inte ens 
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MATEMATIK 

 
 

10 

 Har utmärkta kunskaper i kursinnehållet 

 Deltar mycket aktivt under lektionerna och gör alltid hemuppgifterna 

 Visar stort intresse för ämnet och tar ansvar för sitt lärande 

 Kan uttrycka sitt matematiska tänkande utmärkt både muntligt och i skrift 

 Kan mångsidigt tillämpa matematik i olika sammanhang 

 Kan mångsidigt tillämpa informations- och kommunikationsteknik i matematikstudierna  

 

9 

 Har berömliga kunskaper i ämnesinnehållet 

 Deltar aktivt under lektionerna och gör alltid hemuppgifterna 

 Visar stort intresse för ämnet och tar ansvar för sitt lärande 

 Kan uttrycka sitt matematiska tänkande berömligt både muntligt och i skrift 

 Kan mångsidigt tillämpa matematik i olika sammanhang 

 Kan mångsidigt tillämpa informations- och kommunikationsteknik i matematikstudierna  

 

8 

 Har goda kunskaper i ämnesinnehållet 

 Är aktiv under lektionerna och gör sina hemuppgifter 

 Är intresserad av ämnet 

 Kan uttrycka sitt matematiska tänkande både muntligt och i skrift 

 Kan tillämpa matematik i olika sammanhang 

 Kan tillämpa informations- och kommunikationsteknik i matematikstudierna  

 

7 

 Har nöjaktiga kunskaper i ämnesinnehållet 

 Är aktiv under lektionerna och gör sina hemuppgifter 

 Kan uttrycka sitt matematiska tänkande muntligt och i regel även i skrift 

 Har förmåga att tillämpa matematik 

 Har förmåga att använda digitala verktyg i matematiken 

 

6 

 Har bristfälliga kunskaper i ämnesinnehållet 

 Är inte så aktiv under lektionerna men gör oftast sina hemuppgifter 

 Kan mindre bra uttrycka sitt matematiska tänkande muntligt och i skrift 

 Klarar mindre bra av att tillämpa matematik 

 

  

MATEMATIK

matematik prov läxor timkunskap attityd och intresse



De gemensamma läroämnenas vitsordskriterier för S:t Olofsskolan i Åbo 

 

[12] 

5 

 Behärskar ämnesinnehållet mycket svagt 

 Är närvarande men passiv under lektionerna men gör ibland sina hemuppgifter 

 Klarar inte av att tillämpa matematik 

4 

 Behärskar inte alls ämnesinnehållet och har inga godkända prestationer 

 Är väldigt passiv under lektionerna, har negativ attityd och sköter inte sina hemuppgifter 
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BIOLOGI  

 

10 

 Eleven har utmärkta kunskaper i ämnesinnehållet 

 Deltar mycket aktivt under lektionerna 

 Visar stort intresse för ämnet, har en utmärkt förmåga att tänka naturvetenskapligt 

 Behärskar utmärkt de för biologin typiska undersökningsmetoderna 

 Behärskar fullständigt de biologiska termerna   

 Förstår till fullo samband mellan fenomen och kan tillämpa sina kunskaper 

 Utför alltid sina hemuppgifter med stor noggrannhet 

9 

 Eleven har berömliga kunskaper i ämnesinnehållet 

 Deltar aktivt under lektionerna 

 Visar ett intresse för ämnet, har en god förmåga att tänka naturvetenskapligt 

 Behärskar de för biologin typiska undersökningsmetoderna 

 Behärskar de biologiska termerna   

 Förstår samband mellan fenomen och kan tillämpa sina kunskaper 

 Utför alltid sina hemuppgifter 

 

8 

 Eleven har goda kunskaper i ämnesinnehållet 

 Deltar ganska aktivt under lektionerna 

 Visar intresse för ämnet, kan tänka naturvetenskapligt 

 Känner till de för biologin typiska undersökningsmetoderna 

 Känner till de biologiska termerna   

 Ser samband mellan fenomen  

 Utför sina hemuppgifter 

 

7 

 Eleven har nöjaktiga kunskaper i ämnesinnehållet 

 Deltar ibland under lektionerna 

 Intresse för ämnet kan ersätta bristande kunskaper 

 Känner till de för biologin typiska undersökningsmetoderna 

 Slarvar ibland med sina hemuppgifter 

 

6 

 Eleven har bristfälliga kunskaper i ämnesinnehållet 

 Deltar sällan under lektionerna 

 Intresse för ämnet kan ersätta bristande kunskaper 

 Slarvar med sina hemuppgifter 

 

5 

 Eleven behärskar ämnesinnehållet mycket svagt 

 Visar likgiltighet inför ämnet  

 Hemuppgifterna är oftast ogjorda 

4 

 Eleven behärskar inte alls ämnesinnehållet 

 Har en negativ attityd till ämnet, försöker inte 

 Godkända prestationer saknas 
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GEOGRAFI 

 

10 

 Eleven har utmärkta kunskaper i kultur- och naturgeografi 

 Deltar mycket aktivt under lektionerna 

 Visar stort intresse för ämnet, funderar och reflekterar mycket aktivt 

 Behärskar  utmärkt de för geografin typiska undersökningsmetoderna 

 Behärskar de grundläggande termerna, förstår samband mellan fenomen 

 Har en omfattande kartbild 

 Utför alltid sina hemuppgifter med stor noggrannhet 

 Behärskar utmärkt de digitala geomedier som använts under studieperioden 

9 

 Eleven har berömliga kunskaper i kultur- och naturgeografi 

 Deltar aktivt under lektionerna 

 Visar ett intresse för ämnet, funderar och reflekterar  

 Behärskar  de för geografin typiska undersökningsmetoderna 

 Behärskar de grundläggande termerna, förstår samband mellan fenomen 

 Har en omfattande kartbild 

 Utför alltid sina hemuppgifter 

 Behärskar berömligt de digitala geomedier som använts under studieperioden 

  

8 

 Eleven har goda kunskaper i kultur- och naturgeografi 

 Deltar ganska aktivt under lektionerna 

 Visar ett intresse för ämnet, funderar och reflekterar  

 Känner till de för geografin typiska undersökningsmetoderna 

 Känner till de grundläggande termerna, förstår samband mellan fenomen 

 Har en god kartbild 

 Utför sina hemuppgifter 

 Behärskar de digitala geomedier som använts under studieperioden 

 

 

7 

 Eleven har nöjaktiga kunskaper i kultur- och naturgeografi 

 Deltar ibland under lektionerna 

 Intresse för ämnet kan ersätta bristande kunskaper 

 Har en snäv kartbild 

 Känner till en del av de termer som används inom geografin 

 Slarvar ibland med sina hemuppgifter 

 Känner till de digitala geomedier som använts under studieperioden 

 

6 

 Eleven har bristfälliga kunskaper i kultur- och naturgeografi 

 Deltar sällan under lektionerna 

 Har en snäv kartbild 

 Intresse för ämnet kan ersätta bristande kunskaper 

 Slarvar med sina hemuppgifter 

 

5 

 Eleven har svaga kunskaper i kultur- och naturgeografi 

 Visar likgiltighet inför ämnet, deltar inte i undervisningen 
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 Hemuppgifterna är oftast ogjorda 

 

 

4 

 Eleven behärskar inte alls ämnesinnehållet 

 Har en negativ attityd till ämnet, försöker inte 

 Godkända prestationer saknas 

 

 

 

  



De gemensamma läroämnenas vitsordskriterier för S:t Olofsskolan i Åbo 

 

[16] 

FYSIK OCH KEMI 

 
10 

 Har utmärkta kunskaper i kursinnehållet 

 Deltar mycket aktivt under lektionerna och gör alltid hemuppgifterna 

 Visar stort intresse för ämnet, tar ansvar för sitt lärande, ställer upp egna mål och arbetar långsik-

tigt för att nå dem 

 Kan med hjälp av exempel beskriva hur kunskaper och färdigheter i ämnet behövs i livet och i 

byggandet av en hållbar framtid 

 Kan arbeta på ett säkert sätt och göra relevanta observationer, tolka och presentera resultat samt 

dra enkla slutsatser 

 Kan använda digitala verktyg för att ta fram, behandla och presentera information samt dra slutsat-

ser utgående från simulationer 

 Kan mångsidigt använda sina kunskaper och färdigheter inom ett mångvetenskapligt lärområde 

 

9 

 Har berömliga kunskaper i kursinnehållet 

 Deltar aktivt under lektionerna och gör alltid hemuppgifterna 

 Visar stort intresse för ämnet, tar ansvar för sitt lärande, ställer upp egna mål och arbetar långsik-

tigt för att nå dem 

 Kan med hjälp av exempel beskriva hur kunskaper och färdigheter i ämnet behövs i livet och i 

byggandet av en hållbar framtid 

 Kan använda digitala verktyg för att ta fram, behandla och presentera information samt dra slutsat-

ser utgående från simulationer 

 Kan mångsidigt använda sina kunskaper och färdigheter inom ett mångvetenskapligt lärområde 

 

8 

 Har goda kunskaper i kursinnehållet 

 Är aktiv under lektionerna och gör sina hemuppgifter 

 Är intresserad, kan ställa upp egna mål och arbetar för att nå dem 

 Kan ge exempel på vardagliga situationer där man behöver kunskaper och färdigheter i ämnet 

 Kan arbeta på ett säkert sätt och göra observationer enligt anvisningarna 

 Kan använda digitala verktyg för att ta fram, behandla och presentera information samt dra slutsat-

ser utgående från simulationer 

 Kan använda sina kunskaper och färdigheter inom ett mångvetenskapligt lärområde 

 

 

  

FYSIK och KEMI

skriftlig utvärdering praktisk kunskap och arbetssäkerhet aktivitet och intresse
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[17] 

7 

 Har nöjaktiga kunskaper i kursinnehållet 

 Är aktiv under lektionerna och gör sina hemuppgifter 

 Eleven övar sig att ställa upp egna mål och kan arbeta mot gemensamma mål 

 Kan ge exempel på situationer där man behöver kunskaper och färdigheter i ämnet 

 Kan arbeta på ett säkert sätt och göra observationer ungefär enligt anvisningarna 

 Kan använda digitala verktyg i en undersökning och göra observationer utgående från en simulat-

ion 

 Gör en egen arbetsinsats inom ett mångvetenskapligt lärområde 

 

6 

 Har bristfälliga kunskaper i kursinnehållet 

 Är inte så aktiv under lektionerna men gör sina hemuppgifter 

 Kan arbeta mot gemensamma mål 

 Kan arbeta på ett säkert sätt och försöker göra observationer 

 Kan använda digitala verktyg i en undersökning 

 Försöker göra en egen arbetsinsats inom ett mångvetenskapligt lärområde 

 

5 

 Behärskar ämnesinnehållet mycket svagt 

 Är närvarande men passiv under lektionerna, sköter oftast sina hemuppgifter 

 Försöker arbeta mot gemensamma mål 

 Arbetar oftast på ett säkert sätt enligt instruktioner 

 

4 

 Behärskar inte alls ämnesinnehållet och har inga godkända prestationer 

 Är väldigt passiv under lektionerna, har negativ attityd och sköter inte sina hemuppgifter 

 Följer inte arbetsinstruktionerna och beaktar inte gruppens säkerhet 
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[18] 

HÄLSOKUNSKAP 

10 

 Eleven har utmärkta kunskaper i ämnet 

 deltar mycket aktivt under lektionerna 

 visar mycket stort intresse för ämnet 

 har en utmärkt förmåga att dra egna slutsatser och tillämpa kunskaper 

 behärskar fullständigt begrepp som används inom hälsokunskap 

 förstår till fullo samband mellan livsstil, miljö, hälsa och livskvalitet samt förstår orsak och verkan 

 tar stort ansvar för sin inlärning genom t ex att göra sina uppgifter med stor noggrannhet 

 kan använda och kritiskt betrakta olika uppgiftskällor inom hälsokunskap 

 kan samarbeta 

9 

 Eleven har berömliga kunskaper i ämnet 

 deltar aktivt under lektionerna 

 visar stort intresse för ämnet 

 har en god förmåga att dra egna slutsatser och tillämpa kunskaper 

 behärskar begrepp som används inom hälsokunskap 

 förstår samband mellan livsstil, miljö, hälsa och livskvalitet samt orsak och verkan 

 tar ansvar för sin inlärning genom t ex att göra sina uppgifter med stor noggrannhet 

 kan använda och kritiskt betrakta olika uppgiftskällor inom hälsokunskap 

 kan samarbeta 

8 

 Eleven har goda kunskaper i ämnet 

 deltar ganska aktivt under lektionerna 

 visar intresse för ämnet 

 kan dra egna slutsatser och tillämpa kunskaper 

 känner till begrepp som används inom hälsokunskap 

 ser samband mellan livsstil, miljö, hälsa och livskvalitet 

 utför sina uppgifter  

 kan använda olika uppgiftskällor inom hälsokunskap 

7 

 Eleven har nöjaktiga kunskaper i ämnet 

 är ibland under lektionerna 

 intresse för ämnet kan ersätta bristande kunskaper 

 har svårigheter att dra egna slutsatser 

 slarvar ibland med sina uppgifter 

 

6  

 Eleven har bristfälliga kunskaper i ämnet 

 är sällan aktiv under lektionerna 

 intresse för ämnet kan ersätta bristande kunskaper 

 kan inte dra egna slutsatser 

 slarvar med sina uppgifter 

5 

 Eleven har mycket svaga kunskaper i ämnet 

 visar likgiltighet inför ämnet 

 uppgifterna är oftast ogjorda 

4 

 Eleven saknar kunskaper i ämnet 

 har en negativ attityd till ämnet och försöker inte 

 godkända prestationer saknas 
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[19] 

LIVSÅSKÅDNING 

 

10 

 

 eleven har utmärkta kunskaper om de kulturer och livsåskådningar som behandlats och kan jäm-

föra dem 

 eleven behärskar fullständigt begreppen inom ämnet och kan tillämpa dem 

 eleven har utmärkt kunskap om religiöst tänkande och religionskritik 

 eleven har utmärkt förmåga att granska orsakerna bakom val av livsåskådning 

 eleven inser betydelsen av etiskt tänkande 

 eleven visar stort intresse för ämnet och deltar mycket aktivt under lektionerna 

 eleven utför alltid sina hemuppgifter med noggrannhet 

 

9 

 

 eleven har berömliga kunskaper om de kulturer och livsåskådningar som behandlats och kan jäm-

föra dem 

 eleven behärskar begreppen inom ämnet och kan tillämpa dem 

 eleven har berömliga kunskaper om religiöst tänkande och religionskritik 

 eleven har god förmåga att granska orsakerna bakom val av livsåskådning 

 eleven inser betydelsen av etiskt tänkande 

 eleven visar stort intresse för ämnet och deltar mycket aktivt under lektionerna 

 eleven utför alltid sina hemuppgifter med noggrannhet 

 

8 

 

 eleven har goda kunskaper om de kulturer och livsåskådningar som behandlats och kan jämföra 

dem 

 eleven har goda kunskaper om begreppen inom ämnet och kan tillämpa dem 

 eleven har goda kunskaper om religiöst tänkande och religionskritik 

 eleven har förmåga att granska orsakerna bakom val av livsåskådning 

 eleven inser betydelsen av etiskt tänkande 

 eleven visar intresse för ämnet och deltar aktivt under lektionerna 

 eleven utför sina hemuppgifter 

 

7 

 

 eleven känner till de kulturer och livsåskådningar som behandlats 

 eleven har kännedom om begreppen inom ämnet 

 eleven inser betydelsen av etiskt tänkande 

 eleven visar delaktighet lektionerna 

 eleven utför sina hemuppgifter 

 

6 

 

 eleven har bristfälliga kunskaper i ämnesinnehållet 
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[20] 

 eleven uppvisar en sviktande kunskapsnivå gällande begreppen inom ämnet 

 eleven uppvisar liten delaktighet under lektionerna 

 eleven slarvar med sina hemuppgifter 

 

5 

 

 eleven har mycket svaga kunskaper i ämnesinnehållet 

 eleven behärskar inte begreppen inom ämnet 

 eleven uppvisar ingen egentlig delaktighet under lektionerna 

 eleven gör sällan sina hemuppgifter 

 

4 

 

 eleven behärskar inte ämnesinnehållet 

 eleven är inte aktiv under lektionerna 

 eleven saknar godkända prestationer 

 

RELIGION 

 

10 

 eleven har utmärkta kunskaper om de religioner och livsåskådningar som behandlats och kan jäm-

föra dem 

 eleven behärskar fullständigt begreppen inom ämnet och kan tillämpa dem 

 eleven har utmärkt kunskap om religiöst tänkande 

 eleven inser betydelsen av etiskt tänkande 

 eleven visar stort intresse för ämnet och deltar mycket aktivt under lektionerna 

 eleven utför alltid sina hemuppgifter med noggrannhet 

 

9 

 eleven har berömliga kunskaper om de religioner och livsåskådningar som behandlats och kan 

jämföra dem 

 eleven behärskar begreppen inom ämnet och kan tillämpa dem 

 eleven har berömliga kunskaper om religiöst tänkande 

 eleven inser betydelsen av etiskt tänkande 

 eleven visar stort intresse för ämnet och deltar mycket aktivt under lektionerna 

 eleven utför alltid sina hemuppgifter med noggrannhet 

 

8 

 

 eleven har goda kunskaper om de religioner och livsåskådningar som behandlats och kan jämföra 

dem 

 eleven har goda kunskaper om begreppen inom ämnet och kan tillämpa dem 

 eleven har goda kunskaper om religiöst tänkande 
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[21] 

 eleven inser betydelsen av etiskt tänkande 

 eleven visar intresse för ämnet och deltar aktivt under lektionerna 

 eleven utför sina hemuppgifter 

 

7 

 

 eleven känner till de religioner och livsåskådningar som behandlats 

 eleven har kännedom om begreppen inom ämnet 

 eleven inser betydelsen av etiskt tänkande 

 eleven visar delaktighet lektionerna 

 eleven utför sina hemuppgifter 

 

6 

 

 eleven har bristfälliga kunskaper i ämnesinnehållet 

 eleven uppvisar en sviktande kunskapsnivå gällande begreppen inom ämnet 

 eleven uppvisar liten delaktighet under lektionerna 

 eleven slarvar med sina hemuppgifter 

 

5 

 

 eleven har mycket svaga kunskaper i ämnesinnehållet 

 eleven behärskar inte begreppen inom ämnet 

 eleven uppvisar ingen egentlig delaktighet under lektionerna 

 eleven gör sällan sina hemuppgifter 

 

4 

 

 eleven behärskar inte ämnesinnehållet 

 eleven är inte aktiv under lektionerna 

 eleven saknar godkända prestationer 
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[22] 

HISTORIA (Slutar efter årskurs 8) 

 

10 

 Eleven behärskar kronologi och begreppsapparaten utförligt 

 Förstår att vissa källor kan tolkas på olika sätt och kan förklara varför så är fallet 

 Kan bilda sig en uppfattning om händelser och företeelser baserad på egna slutsatser och kan ut-

värdera dem. 

 Visar intresse för innehållet i undervisningen och tar egna initiativ 

9 

 Eleven behärskar de olika drag skilda tidsperioder och förmår särskilja specifika drag för olika 

tidsperioder 

 Kan göra slutledningar baserad på historiska fakta 

 Behärskar historiska begrepp och specifika kännetecken för olika historiska skeden 

 Har en positiv attityd till ämnet och för undervisningen framåt 

8 

 Eleven känner till att det historia kan indelas i olika tidsepoker och förmår särskilja specifika drag 

för dem 

 Kan redogöra för kausala händelseförlopp 

 Har en övervägande positiv attityd till ämnet och deltar aktivt i undervisningen. 

 Eleven kan tillämpa kunskap och behärskar historiskt tänkande 

7 

 Eleven klarar av att tidsbestämma de händelser som studerats 

 Hittar med hjälp av källor orsak och verkan till en historisk händelse 

 Känner till historieundervisningens centrala begrepp 

 Har oftast en positiv attityd till ämnet men deltar sällan aktivt i undervisningen 

6 

 Eleven behärskar några enskilda historiska fakta 

 Har problem att förstå kausalkedjor 

 Känner till något begrepp inom undervisningen 

 Visar tidvis intresse för ämnet men deltar sällan aktivt i undervisningen 

5 

 Eleven har vaga kunskaper om enskilda historiska händelser 

 Behärskar inte de helheter inom undervisningen som behandlats 

 Kan inte använda de begrepp som använts inom undervisningen 

 Har inget intresse för ämnet och deltar inte i undervisningen 

4 

 Eleven har inga prestationer i ämnet som kan bedömas 

 Har ingen koll på historiska händelser 

 Försöker och vill ingenting eller är frånvarande från lektionerna 
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[23] 

SAMHÄLLSLÄRA (Enbart årskurs 9) 

 

10 

 Eleven har nyanserad och balanserad bild av samhällsvetenskapens väsen 

 Förstår bakgrunden till den demokratiska samhällsstrukturens framväxt 

 Kan motivera sin ståndpunkt i aktuella samhällsvetenskapliga frågor 

 Kan och vill använda de lagliga påverkningskanaler som samhället erbjuder 

9 

 Eleven behärskar de centrala samhällsstrukturerna och känner till sina påverkningsmöjligheter 

inom dessa 

 Eleven är källkritisk och kan tänka nyanserat i olika samhälleliga frågor. 

 Behärskar begrepp inom samhällsvetenskapen och kan självständigt söka aktuell information 

 Har en positiv attityd till ämnet och för undervisningen framåt 

8 

 Eleven deltar aktivt och konstruktivt i olika situationer och grupper och förstår att samhälleliga 

beslut grundar sig på ett val mellan alternativa möjligheter där målet är att nå samförstånd. 

 Kan söka, granska och använda information som rör samhället 

 Känner till och kan använda de begrepp som rör samhället 

 Har en överväldigande positiv attityd till ämnet och deltar aktivt i undervisningen 

7 

 Eleven vet att samhället påverkas av olika organisationers och aktörers samverkan 

 Kan tolka diagram och grafiska förklaringar inom ämnet 

 Känner till de mest centrala begreppen inom ämnet 

 Har oftast en positiv attityd till ämnet och deltar sällan aktivt i undervisningen 

6 

 Eleven har enskilda faktakunskaper i ämnet 

 Inser i stora drag hur ett samhälle fungerar 

 Visar tidvis intresse för ämnet men deltar sällan aktivt i undervisningen 

5 

 Eleven har ytlig kunskap om samhällets strukturer 

 Eleven har problem att förstå hur samhället fungerar 

 Har inget intresse för ämnet och deltar inte i undervisningen 

4 

 Eleven har inga prestationer i ämnet som kan bedömas 

 Försöker och vill ingenting eller är frånvarande från lektionerna 
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[24] 

MUSIK 

 

10-9 

 Eleven löser problem själv. 

 Utvecklar sin teknik och kunskaper. 

 Är hjälpsam. 

 Deltar i musikaliska aktiviteter/uppträdanden i skolan. 

 Kan musikens grunder och kan använda det inlärda i praktiken. 

8-7 

 Eleven har en positiv inställning och vill lära sig. 

 Deltar aktivt. 

 Löser ibland problem själv. 

 Kan ha problem med att komma igång.  

6-4 

 Eleven deltar sällan, eller inte alls, i arbetet på lektionerna. 

 Negativ, likgiltig inställning.  

 Stör klasskamraternas arbete. 

 Löser inte problem själv. 

 Kan inte den grundläggande teorin vi gått igenom.  

 

 

 

  



De gemensamma läroämnenas vitsordskriterier för S:t Olofsskolan i Åbo 

 

[25] 

GYMNASTIK 

 

10 

 Eleven visar ett genuint intresse för gymnastik och fysisk fostran och är beredd att prova på nya 

motionsformer 

 Utövar mångsidigt och fördomsfritt olika idrotter och motionsformer 

 Har utmärkta kunskaper i ett stort antal idrottsformer 

 Arbetar självständigt och målmedvetet 

 Deltar aktivt och tar ofta egna initiativ 

 Eleven kan självständigt utvärdera sina fysiska egenskaper och kan på basis av utvärderingen 

träna olika färdigheter ändamålsenligt 

 Har kunskap om hälsomotionens betydelse samt känner till hur man utvecklar och upprätthåller 

den fysiska konditionen 

 Är en god förebild och förespråkar gott sportsmannabeteende 

 Har ett mycket gott inflytande på gruppen 

 Klarar av att handleda och uppmuntra 

 Kan tillämpa det inlärda stoffet under tex. spelmoment 

 Kan fungera som hjälp för läraren 

 Kan kritiskt betrakta det kommersiella motionsutbudet 

 Kan simma mångsidigt olika simsätt och klarar av att rädda sig själv och andra ur vattnet 

 

9 

 Eleven behärskar och kombinerar kunskaper och färdigheter i de flesta idrotts- och motionsformer 

 Behärskar regler i de undervisade idrottsformerna 

 Utövar mångsidigt och fördomsfritt ett flertal olika idrotts- och motionsformer 

 Är själv positiv och har ett positivt inflytande på gruppen 

 Ger inte upp trots motgångar och svårigheter 

 Tar egna initiativ 

 Är ansvarskännande 

 Eleven klarar för det mesta av att självständigt utvärdera sina fysiska egenskaper och kan på basis 

av utvärderingen träna olika färdigheter 

 Har förmåga att samarbeta med alla 

 Visar god sportsmannaanda och uppmuntrar övriga elever 

 Är pålitlig och följer överenskomna avtal och tidtabeller 

 Har alltid en ändamålsenlig utrustning 

 Kan simma flera simsätt och rädda andra ur vattnet 
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[26] 

8  

 Eleven är villig att anstränga sig fysiskt och den fysiska aktiviteten motsvarar elevens förutsätt-

ningar och möjligheter 

 Eleven klarar delvis av att självständigt utvärdera sin fysiska egenskaper och kan med stöd träna 

olika färdigheter 

 Känner till grunderna för upprätthållande och utveckling av den fysiska konditionen 

 Sköter den personliga hygienen utan speciell uppmaning 

 Fungerar väl i grupp och kan samarbeta i olika grupper 

 Behärskar grunderna i de idrottsformer som undervisas 

 Kan simma och rädda andra ur vattnet 

 

7 

 Eleven har nöjaktiga färdigheter i de idrottsformer som undervisas 

 Försöker enligt egen förmåga 

 Eleven har svårigheter att utvärdera sina egna fysiska egenskaper  

 Följer direktiv, men tar sällan egna initiativ 

 Har oftast ändamålsenlig utrustning 

 Kan simma 

 

6  

 Eleven saknar ibland ändamålsenlig utrustning 

 Tar inga egna initiativ 

 Passiv inom vissa idrotts- och motionsformer 

 Deltar enbart under uppmuntran och övervakning 

 Eleven har några oförklarliga frånvaron från lektioner 

 Har förklaringar och ursäkter för att undvika aktivitet 

 Kan simma behjälpligt 

 

5  

 Eleven är ofta passiv 

 Eleven har oklara frånvaron 

 Saknar ändamålsenlig utrustning 

 Visar ointresse 

 Undviker fysisk ansträngning 

 Saknar färdigheter i sportsmannaanda 

 Stör undervisningssituationen 

 Svaga färdigheter i simning 

 

4 

 Eleven har många oförklarliga frånvaron/skolkar 

 Passiv/deltar sällan 

 Eleven har en negativ attityd till undervisningen 

 Stör undervisningssituationen regelbundet 

 Oftast utan ändamålsenlig utrustning 
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[27] 

 

BILDKONST 

 

10 

 Eleven uppfyller alla centrala kriterier i ämnets kunnande på ett exemplariskt sätt. 

 Visar ett exceptionellt stort intresse för ämnet. 

 Kan värdera, diskutera och ta ställning till det behandlade temat. 

 Har gjort de gemensamma uppgifterna på ett exemplariskt sätt. 

 Visar medvetenhet och stort intresse för media och konst relaterade fenomen. 

 Fungerar i gruppsituationer, är fördomsfri och en god förebild för andra.  

 

9 

 Eleven uppfyller nästa alla centrala kriterier gällande kunnande i ämnet. 

 Tolkar uppgiften på ett innovativt och personligt sätt. 

 Kan arbeta självständigt och använda olika informationskällor som stöd för sitt skapande. 

 Deltar mycket aktivt och tar egna initiativ. 

 Gör de gemensamma uppgifterna omsorgsfullt och med goda resultat. 

 Visar stort intresse för ämnet. 

 Går målmedvetet in i en arbetsprocess. 

 Kan analytiskt diskutera och reflektera över sina egna och andras bilder / verk. 

 Kan utnyttja given respons i sitt skapande. 

 

8 

 Eleven har goda kunskaper i ämnet. 

 Har en positiv inställning till ämnet. 

 Använder sig av bildskapande metoder och material på ett mångsidigt och ändamålsenligt sätt. 

 Använder sin fantasi och sina egna erfarenheter på ett mångsidigt sätt i sitt bildskapande. 

 Arbetar koncentrerat och ger andra arbetsro. 

 Är förmögen att reflektera över sitt eget arbete i förhållande till de ställda målen och samtala om 

arbetsprocessen.   

 Arbetar omsorgsfullt och tar ansvar. 

 

7 

 Eleven har grundläggande kunskaper i ämnet. 

 Har gjort sina uppgifter inom ramen av uppgiftens målsättningar. 

 Utnyttjar sin fantasi och sina erfarenheter i sitt bilduttryck. 

 Har en relativt strukturerad bild av ämnesområdet. 

 

6 

 Elevens attityd mot ämnet är likgiltigt. 

 Visuella uttrycket är schematiskt och arbetet kortsiktigt. 

 En ostrukturerad bild av ämnesområdet och behöver ständigt hjälp med att utföra sina uppgifter. 

 

5 

 Eleven har gjort en del uppgifter. 

 Attityden mot ämnet är negativt och likgiltigt. 

 Stör de andra medvetet. 

4 

 Eleven har inga prestationer i ämnet. 
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[28] 

 Stor andel frånvaro eller mycket störande beteende. 
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[29] 

SLÖJD 

10 

 Aktiv på lektionen och försöker sitt bästa. 

 Utmärkta resultat i slöjdprocessen alla delområden: planering, arbetsprocess och produkt. 

 Kreativ och händig i sitt arbete, skickligt och noggrant tillverkade produkter. 

 Utmanar sig själv, utvecklar sin egen teknik och sitt kunnande. 

 Förstår innehållet och kan återge processen både verbalt och genom digital dokumentation. 

 Kan benämningarna på verktyg, tekniker och material. 

 Löser problem självständigt och kreativt. 

 Ordningsam, hjälpsam och ger arbetsro åt andra. 

 Iakttar och följer arbetssäkerhetsregler. 

9 

 Aktiv på lektionen och försöker sitt bästa. 

 Goda resultat i slöjdprocessen alla delområden: planering, arbetsprocess och produkt. 

 Kreativ och händig i sitt arbete, noggrann med slutresultatet 

 Utvecklar sin egen teknik och sitt kunnande. 

 Förstår innehållet och kan återge processen. Har också dokumenterat processen digitalt. 

 Kan benämningarna på verktyg, tekniker och material. 

 Löser problem självständigt och kreativt. 

 Hjälpsam och ger arbetsro åt andra. 

 Iakttar och följer arbetssäkerhetsregler. 

8 

 Mestadels aktiv och händig. 

 Försöker ta sig själv vidare då något misslyckas. 

 Löser problem självständigt. 

 Snyggt resultat – produkten motsvarar planen. 

 Ger arbetsro åt andra. 

 Förstår innehållet, kan återge processen i egna ord och genom digital dokumentation. 

 Iakttar och följer arbetssäkerhetsregler. 

7 

 Arbetar på lektionen, men har svårt att komma igång. Behöver mycket handledning. 

 Inte så noggrann med resultaten. 

 Färdig produkt liknar en färdig modell. 

 Återger processen delvis och använder vardagsspråk. Bristfällig dokumentation. 

 Vissa problem med arbetssäkerhet, ger inte andra arbetsro. 

6 

 Medelmåttigt resultat. 

 Arbetar mest under handledning, löser inte problem själv. 

 Ibland aktiv på lektionerna. 

 Produkternas färdigställning saknar noggrannhet.  

 Begränsad insikt i slöjdprocessen, bristfällig dokumentation. 

5 

 Behärskar slöjden endast delvis. 

 Passiv på lektionerna. 

 Behöver hjälp i alla skeden av slöjdprocessen. 

 Använder vardagsspråk, ingen dokumentation. 

 Problem med arbetssäkerhet och störande beteende. 

4 

 Inga resultat i något delområde i slöjdprocessen. 

 Farligt, störande eller otryggt beteende.  
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[30] 

HUSLIG EKONOMI 

 

 10 och 9 

Praktiskt arbete: 

- Eleven sätter upp mål och arbetar på eget initiativ för att uppnå dem.  

- Eleven kan mångsidigt utvärdera sitt eget lärande och sätt att arbeta i förhållande till målen.  

- Eleven behärskar kritiskt tänkande samt även självkritik.  

- Eleven kan beskriva sina egna kunskaper och ta emot information utgående från lärarens respons, 

självbedömning och kamratrespons. 

 

- Eleven kan använda ändamålsenliga arbetsmetoder, tillämpa sina praktiska färdigheter inom olika 

områden och kan motivera estetiska val gällande utförandet. Eleven är kreativ och skapande. 

- Eleven väljer och använder material och digitala verktyg ekonomiskt och ändamålsenligt i sin verk-

samhet och motiverar sina val utgående från välbefinnande och hållbarhet. 

- Eleven arbetar självständigt och ansvarsfullt och kan motivera sin tidsanvändning och arbetsord-

ning. 

- Eleven arbetar på ett konsekvent och ergonomiskt sätt enligt instruktioner och enligt principerna för 

säkerhet, hygien och hållbarhet. 

- Utför alla uppgifter med en mycket positiv attityd. 

Samarbete och kommunikation (teoretiskt arbete): 

- Eleven tar hänsyn till olika synpunkter och kan motivera sina åsikter på ett konstruktivt sätt och 

uppmuntra andra i gemensamma planerings och arbetssituationer. 

- Eleven ser om det behövs hjälp i gruppen och erbjuder sin hjälp på eget initiativ. 

- Eleven kan beskriva hur vardagen i ett hem är uppbyggd och hur vardagliga rytmer, rutiner och 

lösningar påverkas av olika övergående omständigheter.  

- Eleven kan analysera olika familjetyper och husliga traditioner samt reflektera över hur de påverkar 

vardagsrutinerna. 

- Eleven kan arbeta självständigt och arbetar så gott som alltid tillsammans med andra på ett samar-

betsinriktat och ansvarsfullt sätt och kan motivera en rättvis arbetsfördelning. 

- Eleven bör visa förståelse för att huslig ekonomi inte bara är matlagning och även visa intresse för 

teoretiska och andra uppgifter. 

Informationshantering: 

- Eleven kan söka information som anknyter till innehållet i huslig ekonomi i olika källor och kan 

bedöma källornas tillförlitlighet samt tolka förpackningars innehållsförteckning.  

- Eleven känner till näringsämnesgrupperna och kan tillämpa kunskapen om deras egenskaper i sitt 

arbete. 

- Eleven kan använda och tillämpa hushållsrelaterade anvisningar och känner till typiska hushållsre-

laterade tecken och symboler samt tolkar och bedömer dem i samband med olika vardagliga före-

teelser. 

- Eleven visar sin hushållskompetens och sitt -tänkande genom att använda hushållsrelaterade be-

grepp och sina kunskaper och färdigheter i ämnet kreativt i ett mångvetenskapligt lärområde eller i 

en situation där man tillämpar huslig ekonomi och löser problem i olika miljöer. 
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[31] 

- Eleven kan bedöma olika tjänster som stödjer vardagen i hemmet och reflektera över tjänsternas 

betydelse och möjligheter i vardagslivet. 

- Eleven minskar medvetet uppkomsten av hushållsavfall och kan sköta den grundläggande sorte-

ringen av hushållsavfall samt motivera sorteringens betydelse för en hållbar livsstil.  

- Eleven kan beskriva sambandet mellan att mäta och räkna och en miljövänlig vardag och kostnads- 

och miljömedvetna val och beslut. 

 

  8 

Praktiskt arbete: 

- Eleven sätter upp mål för sin verksamhet och arbetar för att uppnå dem.  

- Eleven kan utvärdera sitt eget lärande och sätt att arbeta i förhållande till målen.  

- Eleven kan bilda sig en uppfattning om sina egna kunskaper utgående från självbedömning, lära-

rens respons samt kamratrespons.  

 

- Eleven kan använda de vanligaste arbetsmetoderna och redskap för att laga mat, baka och för att 
utföra grundläggande uppgifter i hemmet.  

- Eleven tar hänsyn till estetiska aspekter. 
- Eleven väljer och använder material ekonomiskt i sin verksamhet och reflekterar över sina val ut-

gående från välbefinnande och hållbarhet. (Äter inte ingredienser under arbetets gång, tar inte för 

stor mängd ingredienser.) 

- Eleven kan arbeta utgående från instruktioner och kan hålla ordning och planera sin tidsanvänd-

ning utgående från anvisningarna. 

- Eleven arbetar enligt instruktioner och enligt principerna för säkerhet och hygien.  

- Eleven arbetar ändamålsenligt i förhållande till tid (tar sig raskt an sina arbetsuppgifter), kostnader 

och energiförbrukning (är sparsam med vatten och el). 

- Eleven eftersträvar att ta hänsyn till ergonomi.   

 

Samarbete och kommunikation: 

- Eleven försöker lyssna på olika synpunkter och uttrycka sina åsikter konstruktivt i gemensamma 

planerings- och arbetssituationer.  

- Eleven kan arbeta självständigt men fungerar även i grupp.   

- Eleven kan beskriva vad en rättvis arbetsfördelning innebär. (T ex gällande tidsanvändning och 

arbetsfördelning.) 

- Eleven förstår vikten av ett gott bordsskick samt att ta andra människor i beaktande, uppskattar 

olika kulturers mångfald.  

- Eleven har en god attityd och förstår att ett dåligt uppförande påverkar hela gruppens arbete. 

 

Informationshantering (teoretiska färdigheter): 

- Eleven följer med under teorilektionerna och stör inte andra. 

- Eleven kan söka information som anknyter till innehållet i huslig ekonomi i olika källor och kan 

reflektera över informationens tillförlitlighet. 

- Kan tolka förpackningars innehållsdeklaration.  

- Eleven känner till grupperna av näringsämnen och deras egenskaper.  
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[32] 

- Eleven kan tolka och använda hushållsrelaterade anvisningar och kan namnge typiska hushållsre-

laterade tecken och symboler samt förstå dem i samband med olika vardagliga företeelser. 

- Eleven kan använda hushållsrelaterade begrepp och sina kunskaper och färdigheter i huslig eko-

nomi i ett mångvetenskapligt lärområde eller i en situation där kunskaperna i huslig ekonomi till-

lämpas i olika miljöer.  

- Eleven kan beskriva olika tjänster som stödjer vardagen i ett hem och reflektera över tjänsternas 

betydelse och möjligheter i vardagslivet.  

- Eleven kan sköta den grundläggande sorteringen av hushållsavfall. 

- Eleven förstår vikten av en miljövänlig vardag och kan göra kostnads- och miljömedvetna val. 

 

 7 

Praktiskt arbete: 

- Eleven sätter upp mål för sitt arbete och försöker arbeta för att uppnå dem.  

- Eleven kan bilda sig en uppfattning om sina egna kunskaper, i synnerhet utgående från lärarens 

respons och kamratrespons. 

 

- Eleven kan använda lämpliga arbetssätt i enskilda uppgifter i huslig ekonomi och vet att det este-

tiska har betydelse. 

- Eleven använder givna material och digitala verktyg i sin verksamhet.  

- Eleven arbetar under handledning steg för steg och strävar efter att hålla ordning. 

- Eleven arbetar i stora drag enligt instruktioner och enligt principerna för säkerhet och hygien. 

- Eleven är osäker, men har ändå viljan att göra sitt bästa. 

- Eleven har bristfällig kunskap. 

 

Samarbete och kommunikation (teoretiskt arbete): 

- Eleven deltar i diskussion i gemensamma planerings- och arbetssituationer. 

- Eleven övar sig att arbeta självständigt och ta ansvar för sitt arbete samt tillsammans med andra 

arbeta på gemensamt överenskommet sätt. 

- Svårigheter/brister gällande samarbete och/eller attityd. 

- Brister i det som gäller ett gott bordsskick. 

 

Informationshantering: 

- Eleven kan under handledning söka information som anknyter till innehållet i huslig ekonomi i 

enstaka källor och kan tolka förpackningars innehållsdeklaration.  

- Eleven känner till och kan namnge några grupper av näringsämnen och deras egenskaper. 

- Eleven kan läsa anvisningar och använda dem under handledning. Eleven känner till hushållsrela-

terade tecken och symboler som anknyter till vissa delar av innehållet i huslig ekonomi. 

- Eleven kan använda hushållsrelaterade begrepp, deltar genom sin arbetsinsats i ett mångveten-

skapligt lärområde och inser sambandet mellan huslig ekonomi och andra läroämnen.  

- Eleven kan namnge tjänster som stödjer vardagen i hemmet. 

- Eleven kan sortera hushållsavfall. 

- Eleven är medveten om betydelsen av att en miljövänlig vardag. 

- Eleven som har svaga teoretiska kunskaper kan ändå få vitsordet 7 om hen visar mycket intresse 

och goda färdigheter i det praktiska arbetet. 
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[33] 

 

 

Övrigt:  

- Eleven kan få vitsordet 7 om hen har kunskap och färdigheter i köket, men inte ids/vill utföra sina 

uppgifter ordentligt. 

- Uppträder ibland störande och har svårt att följa med t ex under teoridelen.  

 

 6 
- Eleven har svaga kunskaper. 

- Eleven visar ingen förståelse eller större intresse för ämnet. 

- Eleven klarar inte av att arbeta utgående från anvisningar, hålla ordning eller planera. 

- Eleven arbetar oekonomiskt. 

- Elever noterar inte arbetssäkerhet. 

- Har mycket frånvaro. 

- Klarar inte av att planera arbetet i en grupp och/eller har en negativ attityd. 

- Kan inte samarbeta, väljer helt själv vilka sysslor hen vill utföra. 

 

 5 
- Eleven har mycket svaga kunskaper. 

- Eleven visar ingen förståelse och/eller intresse för ämnet.  

- Eleven klarar inte av att arbeta utgående från anvisningar, hålla ordning eller planera. 

- Har mycket frånvaro. 

- Eleven arbetar inte enligt givna säkerhetsföreskrifter. 

- Har en mycket negativ attityd. 

- Kan inte samarbeta.  

 

 4 
- Underkänt vitsord får en elev som för det mesta uteblir olovligt från undervisningen. 

- Underkänt vitsord får en elev som stör undervisningen så mycket att hen själv eller de andra inte 

kan utföra sina uppgifter. 
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[34] 

 

ÖVRIGA VALFRIA TIMMAR 

 

MULTIMEDIA, VALFRIA STUDIER 
 

Verbal bedömning 

 

NATVET, VALFRIA STUDIER 
 

10 

 Deltar mycket aktivt under lektionerna och visar väldigt stort intresse för studierna 

 Har en utmärkt förmåga att behandla, tolka och presentera resultat från egna undersökningar samt 

dra egna slutsatser 

 Kan på ett utmärkt och mångsidigt sätt använda och tillämpa sina kunskaper inom mångveten-

skapliga lärområden 

 Är väldigt initiativrik och kan arbeta både självständigt och i grupp  

 Programmerar självständigt, förverkligar egna mer avancerade programmeringsprojekt 

 

 

9 

 Deltar mycket aktivt under lektionerna och visar stort intresse för studierna 

 Har en berömvärd förmåga att behandla, tolka och presentera resultat från egna undersökningar 

samt dra egna slutsatser 

 Kan på ett mångsidigt sätt använda och tillämpa sina kunskaper inom mångvetenskapliga lärområ-

den 

 Är initiativrik och kan arbeta både självständigt och i grupp 

 Programmerar självständigt, vidareutvecklar givna modeller 

 

 

8 

 Deltar aktivt under lektionerna och visar intresse för studierna 

 Har en god förmåga att behandla, tolka och presentera resultat från egna undersökningar samt dra 

egna slutsatser 

 Kan använda och tillämpa sina kunskaper inom mångvetenskapliga lärområden 

 Är initiativrik och kan arbeta både självständigt och i grupp 

 Programmerar delvis självständigt, men behöver ibland handledning 

 

 

7 

 Är aktiv och intresserad under lektionerna  

 Har en förmåga att behandla, tolka och presentera resultat från egna undersökningar 

 Kan använda sina kunskaper inom mångvetenskapliga lärområden 

 Kan arbeta både självständigt och i grupp 

 Utför enkla programmeringsuppgifter 

 

6 

 Är oftast aktiv under lektionerna 

 Försöker behandla, tolka och presentera resultat från egna undersökningar 

 Kan arbeta både självständigt och i grupp 

 Utför enkla programmeringsuppgifter med hjälp av handledning 
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[35] 

 

5 

 Är passiv under lektionerna 

 Är samarbetsvillig under lektionerna 

 Utför enkla programmeringsuppgifter med kontinuerlig handledning 

 

4 

 Är väldigt passiv 

 Har väldigt negativ attityd 
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[36] 

IDROTT, VALFRIA STUDER 
 

GYMNASTIK 

 

10 

 Eleven visar ett genuint intresse för gymnastik och fysisk fostran och är beredd att prova på nya 

motionsformer 

 Utövar mångsidigt och fördomsfritt olika idrotter och motionsformer 

 Har utmärkta kunskaper i ett stort antal idrottsformer 

 Arbetar självständigt och målmedvetet 

 Deltar aktivt och tar ofta egna initiativ 

 Eleven kan självständigt utvärdera sina fysiska egenskaper och kan på basis av utvärderingen 

träna olika färdigheter ändamålsenligt 

 Har kunskap om hälsomotionens betydelse samt känner till hur man utvecklar och upprätthåller 

den fysiska konditionen 

 Är en god förebild och förespråkar gott sportsmannabeteende 

 Har ett mycket gott inflytande på gruppen 

 Klarar av att handleda och uppmuntra 

 Kan tillämpa det inlärda stoffet under tex. spelmoment 

 Kan fungera som hjälp för läraren 

 Kan kritiskt betrakta det kommersiella motionsutbudet 

 

9 

 Eleven behärskar och kombinerar kunskaper och färdigheter i de flesta idrotts- och motionsformer 

 Behärskar regler i de undervisade idrottsformerna 

 Utövar mångsidigt och fördomsfritt ett flertal olika idrotts- och motionsformer 

 Är själv positiv och har ett positivt inflytande på gruppen 

 Ger inte upp trots motgångar och svårigheter 

 Tar egna initiativ 

 Är ansvarskännande 

 Eleven klarar för det mesta av att självständigt utvärdera sina fysiska egenskaper och kan på basis 

av utvärderingen träna olika färdigheter 

 Har förmåga att samarbeta med alla 

 Visar god sportsmannaanda och uppmuntrar övriga elever 

 Är pålitlig och följer överenskomna avtal och tidtabeller 

 Har alltid en ändamålsenlig utrustning 
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8  

 Eleven är villig att anstränga sig fysiskt och den fysiska aktiviteten motsvarar elevens förutsätt-

ningar och möjligheter 

 Eleven klarar delvis av att självständigt utvärdera sin fysiska egenskaper och kan med stöd träna 

olika färdigheter 

 Känner till grunderna för upprätthållande och utveckling av den fysiska konditionen 

 Sköter den personliga hygienen utan speciell uppmaning 

 Fungerar väl i grupp och kan samarbeta i olika grupper 

 Behärskar grunderna i de idrottsformer som undervisas 

 

 

7 

 Eleven har nöjaktiga färdigheter i de idrottsformer som undervisas 

 Försöker enligt egen förmåga 

 Eleven har svårigheter att utvärdera sina egna fysiska egenskaper  

 Följer direktiv, men tar sällan egna initiativ 

 Har oftast ändamålsenlig utrustning 

 

6  

 Eleven saknar ibland ändamålsenlig utrustning 

 Tar inga egna initiativ 

 Passiv inom vissa idrotts- och motionsformer 

 Deltar enbart under uppmuntran och övervakning 

 Eleven har några oförklarliga frånvaron från lektioner 

 Har förklaringar och ursäkter för att undvika aktivitet 

 

5  

 Eleven är ofta passiv 

 Eleven har oklara frånvaron 

 Saknar ändamålsenlig utrustning 

 Visar ointresse 

 Undviker fysisk ansträngning 

 Saknar färdigheter i sportsmannaanda 

 Stör undervisningssituationen 

 

4 

 Eleven har många oförklarliga frånvaron/skolkar 

 Passiv/deltar sällan 

 Eleven har en negativ attityd till undervisningen 

 Stör undervisningssituationen regelbundet 

 Oftast utan ändamålsenlig utrustning 
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INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN, VALFRIA STUDIER 
 

För godkänt vitsord förutsätts att eleven: 

  

 aktivt deltagit i undervisningen genom att visa intresse på lektionerna, ställa frågor, reflektera, ar-

gumentera samt delta i studiebesök och andra evenemang. 

  

 tillägnat sig ökad förståelse för den språkliga och kulturella mångfalden i dagens samhälle samt 

visat öppenhet och respekt gentemot främmande kulturer. 

  

 visat prov på fördomsfritt agerande i olika interkulturella kontaktsituationer, både vid direkt kom-

munikation och i samband med internationellt samarbete via digitala plattformer.    

  

 producerat de muntliga och skriftliga arbeten som ingått i kursen samt presenterat ett slutarbete 

kring ett valbart tema med anknytning till internationalism.  

  

 visat prov på förmåga till självutvärdering samt aktivt förmedlat kamratrespons på ett uppmunt-

rande och konstruktivt sätt.  
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FUSK OCH PLAGIAT 

 

Att plagiera är att imitera eller kopiera en annan persons verk och sedan framställa detta som ens egen 

text. Det kan även handla om att kopiera och klistra in texter hittade på Internet utan att citera eller ange 

källan. Även direkt översättning, utan källhänvisning kan betraktas som plagiat. 

 

Man får citera, alltså låna, ifall man i omedelbart samband till citatet anger den ursprungliga källan samt 

ifall citatet separeras från den övriga texten. 

 

Citatet görs noggrant och separeras från den övriga texten t.ex. med citattecken. Källhänvisningarna görs 

på ett sådant sätt att läsaren tydligen ser varifrån citatet härstammar. 

 

Man kan även referera källverket med egna ord, men även i detta fall bör man hänvisa till ursprungskäl-

lan. 

 

 

 Alla elever skall få noggranna anvisningar om hur skoluppgifterna bör göras, vad som är plagiat 

och hur man skriver. 

 Anvisningarna skall ges skriftligt. 

 Ett inlämnat skolarbete som delvis eller i sin helhet är plagiat, kan inte bedömas eller godkännas. 


