
VALFRIA ÄMNEN           

Läroämnets namn: Konst och kreativitet  

Vilka årskurser det valfria ämnet erbjuds i: åk 4 

Kort beskrivning: Ett ämne där du får bekanta dig med olika slags material och redskap. Du får använda din kreativitet, fantasi och lekfullhet.  

Mål för undervisning Centralt innehåll Kompetens  Föremål för 

bedömningen 

Kunskapskrav för 

godkänt 

- Lära sig att skapa med olika material 

- Inse vikten av hållbar utveckling och 

dess möjligheter i skapande av konst 

- Gå på djupet och arbeta med olika 

material och kombinera dem 

(t.ex. återvinningsmaterial, lera, trä, 

akvarell, tyg, olika kritor, naturmaterial, 

gips) 

- Exempel på arbetsuppgifter: 

● Skapa ett konstverk av 

återvinningsmaterial 

● Måla med naturmaterial 

● Måla på naturmaterial, t.ex. stenar 

● Jobba med olika sorters lera 

- Arbeta med olika tekniker 

K1, K3, K6, K7 Förmåga att arbeta. Eleven deltar i 

undervisningen och visar 

intresse för 

arbetsuppgifterna. 

 

- Använda olika redskap, verktyg och 

kommunikationsteknik 

- Få tillgång till olika redskap 

- Använda sig av dator och 

kommunikationsteknik i bildskapande 

(t.ex. bildredigering) 

- Måla med också lite ovanliga verktyg 

(t.ex. palettkniv, svampar mm.) 

K1, K3, K4, K5 Förmåga att använda 

olika redskap och 

arbetssätt. 

Eleven vågar prova på 

nya arbetssätt. 

- Se samband mellan musik och bild - Kombinera musik och bildskapande (t.ex. 

skapa något till musik) 

K1, K4 Förmåga att lyssna till 

musik och uttrycka sig 

kreativt. 

Eleven skapar något till 

musik.  

- Väcka intresse för konst 

- Uppleva konst 

- Muséibesök (t.ex. Kiasma, Emma, 

Ateneum) 

- Utomstående gäster (t.ex. en konstnär) 

K1, K2 Förmåga att iaktta konst 

och sin omgivning och 

uttrycka sina tankar. 

- Delta i muséibesök och 

våga uttrycka sin egen 

åsikt  

 



VALFRIA ÄMNEN 

Läroämnets namn: Världens språk och kulturer - Dyka in i olika länder och bekanta sig med språken och kulturen mm. 

Vilka årskurser det valfria ämnet erbjuds i: åk 5 

Beskrivning: I detta ämne får du bekanta dig med olika kulturer, språk och mångfald i världen. Du får dyka djupare in i främmande länders seder och bruk.  

Mål för undervisning Centralt innehåll Kompetens  Föremål för 

bedömningen 

Kunskapskrav för 

godkänt 

Handleda eleven att söka tillförlitlig information. - Gå igenom vad källkritik betyder 

- Öva på att söka information från 

olika källor 

 

 

K1, K5 - Informationssökning - Eleven kan söka 

information från olika 

källor 

- Eleven kan reflektera 

över vad som är källkritik 

Handleda eleven att läsa och skriva faktatexter - Läsa fakta om olika länder 

- Skriva faktatexter om olika länder 

och kulturer 

K1, K2, K4, 

K5 

- Läsa och skriva 

faktatexter. 

- Eleven kan hitta 

information från en 

faktatext 

- Eleven kan skriva en 

faktatext med 

handledning 

Väcka elevens intresse för olika kulturer. 

 

- Bekanta sig med olika länder och 

kulturer. Detta kan genomföras t.ex. 

genom att planera tillsammans en 

resa runt jorden eller göra ett 

brädspel med temat “jorden runt”.  

 

- Bekanta sig med ett lands/ländernas 

maträtter (samarbete med hussan för 

att tillverka) 

K2, K3, K4, 

K6, K7 

- Arbetandet - Eleven deltar i 

gemensamma 

arbetsuppgifter och visar 

intresse för temat 

Skapa förståelse för världens mångfald - Hur har barn det i andra länder. Hur 

olika/lika är vi 

K1, K2 - Färdigheter i att 

reflektera över 

olikheter i världen. 

- Eleven är medveten om 

världens mångfald 

Väcka elevens intresse för olika språk i världen.  - Lyssna på språket via böcker i 

Polylino eller någon annan språktjänst 

K2, K4,  - Arbetandet kring olika 

språk i världen 

- Eleven har bekantat sig 

med olika språk 



- Bekanta sig med appen Duolingo 

Lära eleven om olika samarbetsorganisationer i 

världen. 

- Gå igenom olika samarbets- och 

fredsorganisationer i världen. 

K2, K3, K6, 

K7 

- Kunskap om 

samarbetsorganisatione

r i världen.  

- Eleven kan nämna 

någon 

samarbetsorganisation i 

världen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALFRIA ÄMNEN 

Läroämnets namn: Matlagning och vardagsfärdigheter 

Vilka årskurser det valfria ämnet erbjuds i: Åk 6 

Beskrivning av ämnet: ”Matlagning och vardagsfärdigheter” är tänkt för dig som är intresserad av att laga mat och baka. Du får också lära dig på ett roligt och praktiskt 

sätt att göra uppgifter som du behöver i vardagslivet. Vårt mål är att ge redskap för framtiden och stärka elevernas tro på att de klarar sig i olika livssituationer och blir 

självständiga. 

 

Mål för undervisning Centralt innehåll Kompetens  Föremål för 

bedömningen 

Kunskapskrav för 

godkänt 

- Öva på och bekanta sig med matlagning.  - Vanligaste arbetsredskapen i köket 

- Hur göra enkla maträtter och 

mellanmål 

- Läsa recept 

- Nyttiga mellanmål 

K1, K2, K3, 

K5 

Förmåga att arbeta och 

följa recept och 

instruktioner. 

Deltar i 

matlagningsprocessen. 

- Handleda eleven till att arbeta hygieniskt och 

lägga märke till egen hygien. 

- Hygien i matlagning 

- Egen hygien 

K1, K2 Kunskap om god hygien. Vet vad god hygien 

innebär. 

- Handleda eleven i att lägga märke till 

bordsskick, vett och etikett.  

Bordsskick, vett och etikett K1, K2 Förståelse för 

bordsskick, vett och 

etikett.  

Kan reflektera över vad 

som är bra bordsskick. 

- Lära sig om hållbar energianvändning och 

hållbar livsstil.  

- Lära sig att använda hushållsredskap i vardagen. 

Städning, bädda sängen, använda en 

tvättmaskin och diskmaskin. Sparsam 

energianvändning i hushållet. 

Textilhantering, lappa hål och sy i en 

knapp. 

K1, K2, K6, 

K7 

Förståelse för hållbarhet 

i vardagen. 

Kan fundera på hållbara 

lösningar i vardagen. 

 

- Inse vikten med hållbar utveckling och dess 

möjligheter.  

Sopsortering och miljövänlighet i 

hushållet, hållbara val i hushållet 

K1, K7 

Hemgjord istället för köpt. Gör själv 

egna presenter. 

K1 

- Lära sig om finlandssvenska traditioner i 

vardagen. 

Finlandssvenska traditioner året runt, 

seder och bruk. 

K1, K2 Kunskap om 

finlandssvenska 

traditioner. 

Har bekantat sig med 

finlandssvenska 

traditioner. 



- Lära sig var maten kommer ifrån. Var kommer maten ifrån? I mån av 

möjlighet bekanta sig med matens 

ursprung genom att t.ex. besöka en 

bondgård eller ha odling i lådor, ute 

och inne. 

K1, K7 Kunskap om matens 

härkomst.  

Har bekantat sig med var 

maten kommer ifrån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALFRIA ÄMNEN, ämnesövergripande 

Läroämnets namn: “Music and drama” 

Vilka årskurser det valfria ämnet erbjuds i: Åk 8  

Beskrivning av ämnet: “Music and drama” är tänkt för dig som gemensamt vill vara med och skapa en uppsättning där musik, drama och engelska ingår. I det här ämnet 

får du möjlighet att öva dina färdigheter i sång och/eller instrumentspel med anknytning till scenkonst. Du får vara med om att bearbeta texter och öva dig i att uttrycka 

dig muntligt bl.a. genom rollspel och du får bekanta dig med teatern som uttrycksform. Det här ämnet är för dig som gillar att samarbeta i grupp och jobba för en 

slutproduktion.  

 

 

Mål för undervisning Centralt innehåll Kompetens  Föremål för bedömningen Kunskapskrav för 

goda kunskaper 

M1 stödja eleven i att bredda sin förmåga att 

uttrycka sig i olika slag av 

kommunikationssituationer, även genom drama. 

 

- Eleven stärker sina 

färdigheter i att fungera i 

olika slag av 

kommunikationssituation

er. 

- Eleven bekantar sig 

med teatern som 

konstform och med 

teaterns uttrycksmedel 

genom dramaövningar. 

- Eleven övar sig i att 

hålla muntliga 

anföranden. 

K1, K2, K3, 

K7 

Förmåga att uttrycka sig med 

retoriska hjälpmedel och 

uppträda inför publik 

Eleven kan framföra 

både ett spontant och 

ett förberett 

anförande samt delta 

i dramaövningar. 



M2 uppmuntra eleven att vidareutveckla sina 

kommunikativa färdigheter så att hen lär sig 

observera sin egen kommunikation och 

identifiera sina styrkor och svagheter i olika 

kommunikationsmiljöer, även multimediala. 

 

Eleven övar sig att 

utvärdera sina egna 

kommunikativa 

färdigheter och analysera 

vilka färdigheter som bör 

utvecklas. 

K1, K2, K6, 

K7  

Förmåga att utveckla sina 

kommunikativa färdigheter 

Eleven kan utvärdera 

sin kommunikativa 

kompetens och vet 

vilka områden som 

behöver utvecklas. 

M3 väcka elevens intresse för nya slag av fiktiva 

texter och litteratur, bredda elevens 

erfarenheter av att lyssna till och läsa texter 

samt bearbeta dessa och samtidigt fördjupa 

elevens förståelse av fiktion.  

 

- Eleven fördjupar sin 

läsförståelse genom att 

omformulera texter och 

anpassa dem till givet 

syfte.  

- Eleven analyserar texter 

som kombinerar bild, ljud 

och text och 

uttryckssätten i sådana 

texter. 

K1, K2, K4, 

K5  

Förmåga att analysera och tolka 

fiktiva texter 

Eleven kan analysera 

och tolka fiktiva 

texter 

M4 Tolka texter med olika strategier, också 

muntligt.  

 

Omvandlar texter från 

flytande till manus och 

tvärtom, övar hur tonfall 

och sätt att framföra kan 

påverka en replik. 

 

k3, k4 Förmåga att mångsidigt 

framföra en text 

Eleven hittar 

nyckelord och viktiga 

detaljer och uppfattar 

nyanser 



M5 Känna igen kulturella drag (engelska). Eleven producerar en 

skriftlig produkt 

k3, k4 Förmåga att producera text där 

en karaktärs karakteristika 

framgår 

Eleven känner till 

lämpligt språkbruk för 

karaktär och situation 

i skrift 

M6 uppmuntra eleven att vidareutveckla sina 
färdigheter att spela och musicera i grupp 
genom att använda instrument. 

Eleven fördjupar sina 

färdigheter i 

instrumentspel genom 

att skapa ljudmiljöer och 

ackompanjemang till 

sånger och drama som 

framförs på scenen. 

k2 Förmåga att spela i en 
musikgrupp 

Eleven spelar med 
instrument och deltar 
ganska ledigt i 
gemensamt 
musicerande 

M7 hjälpa eleven att upprätthålla förmågan att 
använda sin röst och sjunga och att 
vidareutveckla den i en musicerande grupp. 

Eleven fördjupar sin 
förmåga att sjunga och 
utveckla sin musikaliska 
uttrycksförmåga genom 
repertoar som anknyter 
till scenkonst. 

k2 Förmåga att använda sin röst och 
sjunga i en musikgrupp  

Eleven använder sin 
röst för att uttrycka sig 
musikaliskt och deltar i 
allsång samt kan bidra 
till den musikaliska 
helheten. 

M8 uppmuntra eleven att medverka konstruktivt 
i en musicerande grupp och i musikaliska 
sammanhang.  

Eleven fördjupar sin 

förmåga att samarbeta 

och skapa musik i grupp. 

k2, k7 Förmåga att medverka i en 
musikgrupp 

Eleven medverkar i en 
musikgrupp, sköter sin 
andel och sporrar 
andra. 

 



VALFRIA ÄMNEN, ämnesövergripande 

Läroämnets namn: Hussa på finska / Kokkaa suomeksi 

Vilka årskurser det valfria ämnet erbjuds i: Åk 8  

Beskrivning av ämnet: “Hussa på finska” är tänkt för dig som läser A-finska eller B-finska och vill öva dina muntliga färdigheter i finska. Vid sidan av matlagning och 

bakning kommer vi att diskutera om vardagliga saker på finska; var och en på sin nivå och genom att samarbeta och stödja varandra. Vårt mål är att hitta modet att 

prata finska samt öka och förstärka ordförrådet. 

 

Mål för undervisning Centralt innehåll Kompetens  Föremål för 

bedömningen 

Kunskapskrav för goda 

kunskaper 

M1 

Stärka elevens förmåga och vilja att komma till 

rätta i finskspråkiga miljöer. 

 

Eleven uppmuntras att aktivt delta i 

diskussioner på finska.  

K1, K2 Muntlig framställning Eleven kan förberett 

delta i diskussion och till 

viss mån spontant.  

M2 

Handleda eleven att delta i en uppbyggande 

kommunikation i vilken det viktigaste är att man 

når fram med sitt budskap.  

Eleven lär sig använda sina 

kunskaper i det finska språket. 

Eleven vågar uttrycka sig på finska i 

olika sammanhang. Eleven lär sig 

lyssna, diskutera och argumentera i 

elevgruppen. 

 

K1, K4 Samarbete. 

Förmåga att lyssna, 

diskutera och 

argumentera. 

Eleven kan i någon mån 

uttrycka sig på finska i 

vardagliga 

kommunikationssituatio

ner.  

M3 

Hjälpa eleven att i kommunikationssituationer 

gällande åsikter och ställningstaganden fästa 

uppmärksamhet vid kulturellt lämpligt språkbruk 

 

Eleven lär sig uttrycka sin åsikt och 

ta ställning på ett kulturellt lämpligt 

språk. Eleven lär sig att uttrycka sig 

omtänksamt och respektfullt i olika 

kommunikationssituationer.  

K2 Kulturellt lämpligt 

språkbruk i olika 

vardagssituationer.  

Eleven visar att hen 

behärskar de viktigaste 

artighetskutymerna.  

M4 

Uppmuntra eleven att aktivt delta i olika slag av 

vardagliga kommunikationssituationer 

Eleven vågar uttrycka sig på finska i 

olika sammanhang också utanför 

skolan. 

K4, K3 Förmåga att 

kommunicera i olika 

situationer. 

Eleven kan i någon mån 

kommunicera i 

vardagliga 

kommunikationssituatio

ner. 



Anvisning  

Omfattning: Mångvetenskapliga helheter 2 åvt åk 8.  

För de valfria ämnena beskrivs mål, innehåll, vilka kompetensområden som berörs, föremål för bedömning och kunskapskrav för goda kunskaper. Innehåll kan beskrivas så 
att ett innehåll kan anknyta till ett specifikt mål eller så att innehållet är gemensamt för alla mål. Kunskapskrav för goda kunskaper ska vara kopplat till målen, men ett 
kunskapskrav kan anknytas även till flera mål.  

Mål för undervisningen skrivs på samma sätt som målen i de övriga läroämnena: målet innehåller en beskrivning av både mål för undervisning (läraren) och mål för lärande 
(eleven).  T.ex. i matematik (åk7-9)  M13 stödja eleven att utveckla förståelse av procenträkning. Ordet stödja beskriver undervisningens/lärarens uppgift, medan resten av 
målbeskrivningen är mål för eleven och vad eleven ska lära sig. Alla mål i alla ämnen i läroplansgrunderna är beskrivna enligt samma struktur. Ur varje mål går det således 
att härleda även ett mål för lärande trots att det inte är skrivet i den formen.   

 


