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Senaste lydelse av
Skolverkets föreskrifter
om nationella kursplaner och betygskriterier
för kurser inom grundläggande vuxenutbildning
2004-11-26 (Senaste ändring SKOLFS 2008:75)
Skolverket föreskriver med stöd av förordningen
(2002:1012) om kommunal vuxenutbildning 2 kap. 9 § och 4
kap. 6 § följande.
I dessa föreskrifter benämns deltagare enligt förordningen
om kommunal vuxenutbildning för studerande.
Nationella kursplaner och betygskriterier

1 § Följande kursplaner med betygskriterier gäller för
nationella
kurser
vuxenutbildningen

inom

Svenska
Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Religionskunskap
Historia
Geografi
Fysik
Kemi
Biologi
Hem- och konsumentkunskap

den

grundläggande

bilaga 1
bilaga 2
bilaga 3
bilaga 4
bilaga 5
bilaga 6
bilaga 7
bilaga 8
bilaga 9
bilaga 10
bilaga 11
bilaga 12

Tillämpningen av betygskriterier
2 § För att erhålla ett betyg ska, om inte annat framgår av 3
och 4 §§, den studerande ha kunskaper enligt samtliga
kriterier som gäller för betyget. Betygskriterierna för betyget
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Väl godkänt anger vilka kunskaper som fordras utöver dem
som fordras för betyget Godkänt.
Vid betygsättning av delkurser i ämnet ska tillämpliga
delar av betygskriterierna användas vid betygssättningen.
3 § För betyget Väl godkänt gäller att särskilt väl utvecklad
förmåga avseende något eller några kriterier kan uppväga
brister avseende ett eller ett par andra kriterier. De krav som
gäller för Godkänt ska dock alltid vara uppfyllda, om inte
sådana särskilda skäl som anges i 4 § föreligger.
4 § För båda betygsstegen gäller att om sådana särskilda
skäl som avses i 4 kap. 6 § förordningen (2002:1012) om
kommunal vuxenutbildning föreligger kan läraren bortse från
enstaka betygskriterier eller från delar av betygskriterier.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005.
Föreskrifterna får tillämpas på undervisning som påbörjas
från och med den 1 januari 2005 och skall tillämpas på
undervisning som påbörjas från och med den 1 juli 2005.
2. Genom dessa föreskrifter upphävs från den 1 juli 2005
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1994:25) om kursplaner
för grundläggande vuxenutbildning, Skolverkets föreskrifter
(SKOLFS 1994:26) om betygskriterier för nationella kurser
inom grundläggande vuxenutbildning och Skolverkets
föreskrifter (SKOLFS 1995:20) om betygskriterier för
nationell kurs i kärnämnet svenska som andraspråk. Den
studerande har dock rätt att slutföra påbörjad kurs enligt
dessa äldre bestämmelser, dock längst till och med den 31
december 2005.
På Skolverkets vägnar
PER THULLBERG
Suzanne Mehrens

Bilaga 1
Ämne:
Svenska
Kurskod: SV1050
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Ämneskod:

65600

Ämnets syfte och karaktär
Ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att tala,
lyssna, läsa och skriva som redskap för tänkande, lärande och
kommunikation. Genom utveckling av språket vidgas
begreppsvärlden. Syftet är att ge varje individ tilltro till den
egna språkförmågan och stärka den personliga och kulturella
identiteten och kunna inse språkets och litteraturens
betydelse för denna process.
Ämnet skall ge möjlighet att använda olika
inlärningsstrategier som en grund för ett livslångt lärande.
Förmågan att söka, sovra och bearbeta information från olika
källor samt att kritiskt granska och värdera denna är av
grundläggande betydelse.
I ämnet svenska behandlas språk, litteratur, teater, film och
bild. Kunskaper om språkets struktur och uppbyggnad och
hur språket historiskt har utvecklats bidrar till ökad språklig
medvetenhet. Genom att reflektera över likheter och
skillnader i språk kan den studerande utveckla både det egna
språket och olika kommunikationsstrategier.
Mål som den studerande skall ha uppnått efter den
del av utbildningen som syftar till att ge
grundläggande läs- och skrivfärdigheter
Den studerande skall
– kunna förstå hur skrift förmedlar budskap och hur språket
är uppbyggt,
– kunna använda språket i olika sammanhang,
– kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket,
– kunna använda läsning och skrivning för att lära, förstå och
uttrycka sig,
– utveckla strategier för läsning och skrivning med olika
syften i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt för fortsatt
lärande.
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Mål som den studerande skall ha uppnått efter
avslutad kurs
Den studerande skall
– kunna kommunicera i tal och skrift på ett sätt som är
anpassat till situationen och mottagaren,
– kunna läsa olika typer av text samt i tal och skrift återge
och reflektera över det lästa,
– kunna reflektera över och värdera innehåll och
uttrycksmedel i olika medier,
– kunna uttrycka åsikter samt argumentera i tal och skrift,
– kunna använda skriftspråkets grundläggande normer,
– kunna göra språkliga iakttagelser och jämföra eget och
andras språkbruk,
– kunna använda olika verktyg vid kunskapssökande,
– kunna hämta, värdera och ta ställning till information från
olika källor och på ett självständigt sätt omvandla
information till egen kunskap,
– kunna använda inlärningssätt som främjar den egna
språkutvecklingen.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Den studerande använder sig av grundläggande regler för
språkbruk och formulerar sig sammanhängande i tal och
skrift i både formella och informella situationer samt med
hänsyn till mottagaren.
Den studerande ger exempel på grundläggande skillnader
mellan talat och skrivet språk, som är anpassat till olika
situationer.
Den studerande tar del av olika slags text och bild, återger
innehållet och formulerar egna tankar och iakttagelser.
Den studerande ger exempel på hur man på ett
självständigt sätt förhåller sig till olika källor och budskap.

Kriterier för betyget Väl godkänt
Den studerande använder ett språk som är varierat, korrekt
och tydligt i både tal och skrift.
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Den studerande deltar aktivt i samtal och diskussioner.
Den studerande använder skrivande för att ge uttryck för
tankar, åsikter och känslor.
Den studerande skriver i huvudsak korrekt såväl berättande
som mera utredande texter där tankegången klart framgår.
Den studerande läser texter av olika slag, relaterar till sina
erfarenheter och reflekterar över innehåll och form.
Den studerande använder sig av olika källor för att inhämta
kunskap, granskar och värderar dem samt sammanställer sina
resultat så att de blir tillgängliga för andra.

Bilaga 2
Ämne:
Svenska som andraspråk
Kurskod: SVA1050
Ämneskod:
65650
Ämnets syfte och karaktär
Ämnet svenska som andraspråk syftar till att utveckla
förmågan att tala, lyssna, läsa och skriva som medel för
tänkande, lärande och kommunikation. Genom utveckling av
språket vidgas begreppsvärlden. Syftet är att ge varje individ
tilltro till den egna språkförmågan för att stärka den
personliga och kulturella identiteten och kunna inse språkets
och litteraturens betydelse för denna process. Syftet är även
att utveckla förmågan att reflektera över likheter och
skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och den
svenska kulturen.
Ämnet skall utveckla en allsidig kommunikativ förmåga
utifrån den studerandes förutsättningar, behov och studiemål.
Kunskaper i svenska är en förutsättning för studier i andra
ämnen, för fortsatta studier och för att den studerande skall
kunna fungera i vardags-, arbets- och samhällsliv. Syftet med
ämnet svenska som andraspråk är att den studerande skall
uppnå en funktionell behärskning av språket, så långt möjligt
i nivå med den som studerande med svenska som modersmål
har. Språkutveckling försiggår inte bara inom ramen för
utbildning utan även i arbete och under andra aktiviteter.
Ämnet skall ge kunskap om och möjlighet att använda olika
inlärningsstrategier som en viktig grund för ett livslångt
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lärande. Förmågan att söka, sovra och bearbeta information
från olika källor samt att kritiskt granska och värdera denna
är av grundläggande betydelse.
I ämnet svenska som andraspråk behandlas språk, litteratur,
teater, film och bild. Kunskaper om språkets struktur och
uppbyggnad bidrar till ökad språklig medvetenhet. Genom
att reflektera över likheter och skillnader i språk kan den
studerande utveckla både det egna språket och olika
kommunikationsstrategier.
Den första delen av utbildningen i ämnet svenska som
andraspråk omfattar såväl alfabetisering – på svenska eller på
modersmålet – som grundläggande läs- och skrivutveckling
för analfabeter och kortutbildade vuxna. De studerande som
har grundläggande färdigheter går vidare mot målen i den
andra delen.
Mål som den studerande skall ha uppnått efter den
del av utbildningen som syftar till att ge
grundläggande läs- och skrivfärdigheter
Den studerande skall
– kunna förstå hur skrift förmedlar budskap och hur språket
är uppbyggt,
– kunna använda språket i olika sammanhang,
– kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket,
– kunna använda läsning och skrivning för att lära, förstå och
uttrycka sig,
– kunna utveckla strategier för läsning och skrivning med
olika syften i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt för
fortsatt lärande.
Mål som den studerande skall ha uppnått efter
avslutad kurs
Den studerande skall
– kunna tala med godtagbar intonation och satsmelodi,
– kunna uttrycka sig begripligt och sammanhängande i tal
och skrift,
– kunna kommunicera i tal och skrift på ett sätt som är
anpassat till situationen och mottagaren,
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– kunna läsa och tolka texter av varierande karaktär samt i tal
och skrift återge och reflektera över det lästa,
– kunna reflektera över och värdera innehåll och
uttrycksmedel i olika medier,
– kunna uttrycka åsikter samt argumentera i tal och skrift,
– kunna använda skriftspråkets grundläggande normer,
– kunna göra språkliga iakttagelser och jämföra eget och
andras språkbruk,
– kunna använda olika verktyg vid kunskapssökande,
– kunna hämta, värdera och ta ställning till information från
olika källor och på ett självständigt sätt omvandla
information till egen kunskap,
– kunna använda inlärningssätt som främjar den egna
språkutvecklingen.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Den studerande talar med godtagbar intonation och
satsmelodi och använder sig av grundläggande regler för
språkbruk.
Den studerande formulerar sig begripligt och
sammanhängande i tal och skrift i både formella och
informella situationer samt med hänsyn till mottagaren.
Den studerande använder strategier som till exempel
omformuleringar och förklaringar för att överbrygga
språkliga problem.
Den studerande ger exempel på grundläggande skillnader
mellan talat och skrivet språk, som är anpassat till olika
situationer.
Den studerande tar del av olika slags text och bild,
reflekterar över innehållet och formulerar egna tankar och
iakttagelser.
Den studerande ger exempel på hur man på ett
självständigt sätt förhåller sig till olika källor och budskap.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Den studerande kommunicerar muntligt med tydligt uttal,
god språkbehandling och språkmelodi.
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Den studerande använder ett språk som är varierat och
korrekt i både tal och skrift och anpassar sig till situation och
mottagare.
Den studerande deltar aktivt i samtal och diskussioner.
Den studerande använder skrivande för att ge uttryck för
tankar, åsikter och känslor.
Den studerande skriver i huvudsak korrekt såväl berättande
som mera utredande texter där tankegången klart framgår.
Den studerande läser texter av olika slag, relaterar det lästa
till sina erfarenheter och reflekterar över innehåll och form.
Den studerande använder sig av olika källor för att inhämta
kunskap, granskar och värderar dem samt sammanställer sina
resultat så att de blir tillgängliga för andra.

Bilaga 3
Ämne:
Engelska
Kurskod: EN1050
Ämneskod:
60300
Ämnets syfte och karaktär
Ämnet engelska syftar till att utveckla förmågan att lära sig
och att våga använda engelska. Studierna i engelska syftar till
att utveckla kunskap om olika redskap som underlättar
inlärning och kommunikation och en medvetenhet om hur
språkinlärning går till.
Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal
länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är
dominerande kommunikationsspråk i världen. Förmåga att
använda engelska är nödvändig vid studier, vid resor i andra
länder och för sociala och yrkesmässiga internationella
kontakter av olika slag. Språkkunskaper är viktiga för en allt
mer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta
del av den snabba utveckling som sker genom informationsoch kommunikationsteknik samt för framtida studier. Ämnet
engelska skall vidga perspektiven på en engelsktalande
omvärld med dess mångskiftande kulturer. Förmågan att
reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella
erfarenheter och kulturer i engelsktalande länder utvecklas
successivt. Studierna skall dessutom göra det möjligt för den
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studerande att ta del av det utbud på engelska som
förekommer i samhället.
Ämnet skall utveckla en allsidig kommunikativ förmåga
utifrån den studerandes förutsättningar, behov och studiemål.
Den studerande skall efter hand allt bättre anpassa innehåll
och form till situation och mottagare. När de egna
språkkunskaperna inte räcker till skall den studerande kunna
kompensera detta genom att använda alternativa strategier.
Studerande har ofta behov av att knyta sina
engelskkunskaper till ett yrke eller ett intresseområde. Ämnet
kan därför med fördel integreras med andra
kunskapsområden.
Mål som den studerande skall ha uppnått efter
avslutad kurs
Den studerande skall
– förstå tydligt, även något regionalt och socialt färgat, tal i
instruktioner, berättelser, beskrivningar och samtal som rör
kända
förhållanden
och
egna
intresseområden,
– kunna kommunicera muntligt och skriftligt om vardagliga
och
bekanta
ämnen,
– kunna använda olika strategier för kommunikation,
– kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i olika typer av
texter
som
behandlar
kända
ämnesområden,
– kunna använda olika inlärningsstrategier för att lära sig
engelska samt kunna välja och använda hjälpmedel vid
textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter,
– kunna jämföra egna och andras erfarenheter av språk,
kultur, vardags-, samhälls- och arbetsliv i några länder där
engelska har en central ställning.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Den studerande förstår tydligt vardagsspråk också med
någon social och regional färgning, när språket talas i
måttligt tempo.
Den studerande deltar aktivt och gör sig förstådd i samtal
kring välbekanta ämnen och kan använda olika strategier
som bidrar till att kommunikationen fungerar.
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Den studerande läser och tillgodogör sig innehållet i
berättande, beskrivande och argumenterande texter med
enkelt språk.
Den studerande uttrycker sig begripligt och med enkelt
språk i olika skriftliga framställningar.
Den studerande ger exempel på samhällsförhållanden,
kulturella företeelser och levnadssätt i några områden där
engelska talas samt gör enkla jämförelser mellan olika
kulturella företeelser.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Den studerande sammanfattar och kommenterar innehållet i
tydligt talat språk från olika språkområden.
Den studerande använder strategier som till exempel
omformuleringar och förklaringar för att överbrygga
språkliga problem.
Den studerande talar tydligt och med sammanhang samt
anpassar sitt språk till några olika situationer.
Den studerande läser och kommenterar lättlästa texter av
olika karaktär.
Den studerande skriver varierat, i huvudsak korrekt och
med sammanhang samt kommunicerar skriftligt vid
informationsutbyte och sociala kontakter, ställer och besvarar
frågor och anpassar sitt språk till några olika typer av
mottagare.

Bilaga 4
Ämne:
Matematik
Kurskod: MA1050
Ämneskod:
35500
Ämnets syfte och karaktär
Ämnet matematik syftar till att utveckla den studerandes
intresse för och kunskap i matematikens språk,
uttrycksformer och begrepp och ge möjligheter att använda
sig av dem. Ämnet skall också ge den studerande vidgade
möjligheter att uppleva den tillfredsställelse som ligger i att
kunna föra logiska resonemang, förstå och lösa problem samt
värdera problemlösningar. Den studerande skall få en tilltro
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till sitt matematiska tänkande och muntligt och skriftligt
kunna förklara och argumentera för det.
Matematiken är en betydelsefull del av det internationella
kulturarvet
och
utgör
en
förutsättning
för
samhällsutvecklingen. Matematiska kunskaper utvecklar den
studerandes möjligheter att tolka och använda information,
att fatta välgrundade beslut i vardagslivet och att följa och
medverka i beslutsprocesser i samhälle och arbetsliv.
Laborationer och praktiska erfarenheter utgör en viktig grund
för förståelse.
Matematikämnet kan med fördel integreras med andra
kunskapsområden och knytas till yrkespraktik. Även när
ämnet studeras fristående knyts lärande och matematiska
problem från vardagsliv och samhälle till kunskaper om
matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer.
Mål som den studerande skall ha uppnått efter den
del av utbildningen som syftar till att ge
grundläggande matematiska färdigheter
Den studerande skall
– kunna ge exempel på att matematik förmedlar kunskap
som är av praktisk betydelse i olika sammanhang,
– kunna lösa enkla matematiska problem som förekommer i
hem, samhälle och yrkesliv,
– ha en grundläggande taluppfattning samt kunna förstå och
använda grundläggande matematik.
Mål som den studerande skall ha uppnått efter
avslutad kurs
Den studerande skall
– kunna lösa matematiska problem som vanligen
förekommer i hem och samhälle och som behövs som grund
i fortsatt utbildning och yrkesliv,
– ha utvecklat sin taluppfattning samt kunna förstå och
använda matematik,
– kunna använda olika verktyg för att tillämpa sina
matematikkunskaper.
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Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Den studerande använder grundläggande matematiska
begrepp och metoder för att formulera och lösa problem i ett
steg.
Den studerande använder matematiska termer och
symboler i sitt rätta sammanhang.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Den studerande använder matematiska begrepp och metoder
för att formulera och lösa problem i flera steg.
Den studerande följer och förstår matematiska resonemang
och använder matematiken på ett sådant sätt att det är möjligt
att förstå de tankar som kommer till uttryck.
Den studerande gör matematiska tolkningar av vardagliga
händelser eller situationer samt genomför och redovisar med
logiska resonemang sitt arbete såväl muntligt som skriftligt.
Den studerande visar säkerhet i sitt problemlösningsarbete
och använder olika metoder och tillvägagångssätt.
Den studerande kan skilja gissningar och antaganden från
vetande eller det man har möjlighet att kontrollera.
Den studerande ger något exempel på hur matematiken
utvecklats och använts genom historien och vilken betydelse
den har i vår tid inom några olika områden.

Bilaga 5
Ämne:
Samhällskunskap
Kurskod: SH1050
Ämneskod:
54800
Ämnets syfte och karaktär
Ämnet samhällskunskap syftar till att såväl öka som fördjupa
kunskaperna om omvärlden samt de grundläggande
demokratiska värdena. Studierna i samhällskunskap skall
även bidra till att utveckla ett demokratiskt tankesätt och
handlande. Syftet är att den studerande skall förstå hur olika
intressen, ideologier, folkrörelser och traditioner påverkar
individ och samhälle. Därigenom vidgar den studerande sin
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förståelse för egna och andras villkor. Ämnet skall fördjupa
medvetenheten om hur olika handlingar påverkar en hållbar
samhällsutveckling.
Ämnet syftar till att utveckla förmågan till
ställningstaganden i ett samhälle som präglas av kulturell
mångfald och ömsesidigt beroende, inte minst internationellt.
Det skall också stimulera till deltagande i samhällslivet och i
den demokratiska processen.
Samhällskunskapen skall vidareutveckla den studerandes
kunskaper om nutida samhällsförhållanden och deras
bakgrund. Ämnet har ett särskilt ansvar för handledda studier
i demokrati- och värdegrundsfrågor och därmed också
avståndstagande från och aktivt motverkande av olika former
av förtryck och rasism. Utbildningen skall öppna för skilda
uppfattningar och uppmuntra att de förs fram samt främja
aktningen för varje människas egenvärde oavsett kön, klass
och etnisk bakgrund. Kvinnors och mäns lika rätt och
möjligheter skall aktivt och medvetet tydliggöras. Reflektion,
kritiskt tänkande, analys samt egna slutsatser utgör grund för
granskningen av samhället och egna ställningstaganden.
Mål som den studerande skall ha uppnått efter
avslutad kurs
Den studerande skall
– känna till mänskliga rättigheter och skyldigheter samt
demokratiska värden,
– kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt,
– ha grundläggande kunskaper om det svenska styrelsesättet,
folkrörelserna och de politiska ideologierna, förstå
innebörden av det grundläggande norm- och rättssystemet i
Sverige samt kunna jämföra med andra länder,
– kunna reflektera över människors livsmönster och
levnadsvillkor samt varför dessa skiftar,
– ha kännedom om internationella förhållanden samt kunna
diskutera relationer och samarbete i ett globalt perspektiv,
– ha kunskaper om samhällsfrågor på olika nivåer i samhället
och kunna jämföra med andra länder,
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– kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sovra och
värdera uppgifter och åsikter från olika källor och
opinionsbildare samt redovisa resultatet.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Den studerande redogör för demokratins principer och
värderingar samt vilka rättigheter och skyldigheter vi har
som medborgare.
Den studerande ger exempel på hur ett demokratiskt
arbets- och beslutssätt tillämpas.
Den studerande beskriver översiktligt hur det svenska
samhällssystemet är uppbyggt på olika nivåer.
Den studerande beskriver förhållanden i samhället och
miljön liksom internationella relationer samt redovisar några
orsaker och konsekvenser.
Den studerande söker, väljer ut och ställer samman fakta
från olika källor för egna redovisningar i skilda
samhällsfrågor.
Den studerande reflekterar över människors villkor och hur
dessa skiftar.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Den studerande diskuterar och reflekterar över individens
rättigheter och skyldigheter i samhället samt innebörden i de
grundläggande mänskliga rättigheterna.
Den studerande analyserar och värderar kända
samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Den studerande använder olika verktyg och källor som
underlag för självständiga redovisningar och värderar sina
källor.
Den studerande jämför och analyserar olika idéer och
värderingar ur individens och samhällets perspektiv.

Bilaga 6
Ämne:
Religionskunskap
Kurskod: RE1050
Ämneskod:
06700
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Ämnets syfte och karaktär
Ämnet religionskunskap syftar till att fördjupa sådana
kunskaper och insikter som behövs för reflektion över
existentiella, religiösa och etiska frågor. Ämnet skall hävda
respekten för varje människas rätt till en egen livsåskådning
samt till kunskaper om människors lika värde.
Ämnet syftar till att ge kunskaper om olika religioners och
livsåskådningars innehåll, uttryck, symboler och traditioner.
Nya religiösa rörelser, livsåskådningar och icke-religiösa
ideologier studeras och diskuteras. Religionsämnet skall ge
begrepp och kunskaper för analys och egna
ställningstaganden. Människan har i alla tider strävat efter att
finna sammanhang och mening med livet och tillvaron.
Grundläggande vid studier av religioner och livsåskådningar
är därför begrepp som tro och livstolkning. Att bearbeta
frågor som rör livet är av stor betydelse för
personlighetsutveckling och identitet. Samtidigt är behovet
av en allmänt känd och gemensamt accepterad värdegrund
stort i ett mångkulturellt och internationellt orienterat
samhälle. En grundsten i ett demokratiskt samhälle är att
människor är lika värda trots sina olikheter.
Livsfrågor, etik, tro och tradition karaktäriserar ämnet.
Ämnet religionskunskap skall utveckla förståelsen för hur
samhällen och religioner ömsesidigt påverkar varandra.
Nutid och historisk tid behandlas. Olika uppfattningar
analyseras både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt
perspektiv.
Mål som den studerande skall ha uppnått efter
avslutad kurs
Den studerande skall
– kunna reflektera över och formulera sig kring livsfrågor
samt religiösa och etiska frågor,
– ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska
samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner och
uttryck,
– ha kännedom om de stora världsreligionernas tro och
livsuppfattning och om grunddragen i några nya religiösa
rörelser,
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– kunna urskilja karakteristiska drag i religiösa
föreställningar och myter från olika religioner och tider,
– ha kunskap om grundtankarna i några icke-religiösa
livsuppfattningar.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Den studerande resonerar om religiösa och etiska frågor och
kan med stöd motivera egna ställningstaganden.
Den studerande redogör för huvuddragen i kristen tro och
kristna traditioner och beskriver och tolkar kristna symboler.
Den studerande känner till de stora världsreligionernas tro
och livsuppfattning och kan urskilja några karaktäristiska
drag i olika religiösa föreställningar och myter.
Den studerande känner till några grundtankar i någon ickereligiös livsåskådning.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Den studerande ger exempel på och analyserar etiska frågor
och problem.
Den studerande reflekterar över symboler, riter, centrala
berättelser och trosuppfattningar i kristendomen och några
andra världsreligioner.
Den studerande urskiljer såväl likheter som skillnader
mellan olika religiösa traditioner.

Bilaga 7
Ämne:
Historia
Kurskod: HI1050
Ämneskod:
02300
Ämnets syfte och karaktär
Ämnet historia syftar till att skapa sammanhang och
bakgrund för att förstå och förklara samhället och dess
kultur. Med ett historiskt perspektiv på tillvaron fördjupas
förståelsen av nutiden.
Alla människor har sin historia som dessutom är förenad
med familjens, släktens, hembygdens och landets historia.
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Studierna i ämnet skall utgå från den studerandes
erfarenheter och stimulera lusten och intresset att vidga sina
kunskaper. Syftet med ämnet historia är dessutom att
utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt
betraktelsesätt.
Den svenska kulturen och samhället skall ägnas speciell
uppmärksamhet men även sättas in i större sammanhang.
Studier av det mångkulturella inom Sverige och situationen
för de nationella minoriteterna i landet skall ge förståelse för
vad som förenar och vad som skiljer. Jämförelser med den
historiska utvecklingen i olika samhällen bidrar till insikten
om grundläggande värden som kan förena i en multietnisk,
konfliktfylld värld.
Mål som den studerande skall ha uppnått efter
avslutad kurs
Den studerande skall
– ha kunskap om centrala händelser och gestalter, idéer och
förändringar i den historiska utvecklingen i Sverige samt
kunna jämföra med andra länder,
– kunna redogöra för hur människor levt och försörjt sig
genom tiderna och i olika samhällstyper samt hur stora
omvälvningar har påverkat människors livsvillkor,
– kunna reflektera kring historiska händelser med betydelse
för vår egen tid,
– vara medveten om att historiska händelser och förhållanden
kan betraktas på olika sätt samt kunna reflektera över hur
information och propaganda har använts och används som ett
medel för påverkan.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Den studerande känner till några grunddrag i svensk och
allmän historia och ger exempel på människors
levnadsförhållanden i skilda tider.
Den studerande beskriver några idéer och några centrala
skeenden i ett historiskt perspektiv.
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Den studerande ger exempel på vad historiska händelser
och skeenden betyder för vår egen tid.
Den studerande återger i stora drag utvecklingen i några
stormakter under olika tidsepoker.
Den studerande ger exempel på hur historiska händelser
och förhållanden uppfattas på olika sätt.
Den studerande reflekterar över hur information och
propaganda kan användas för att påverka.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Den studerande gör bedömningar om vad som kan ses som
betydelsefulla historiska skeenden i några olika kulturer,
placerar dem i tiden och beskriver några framträdande drag.
Den studerande visar genom relevanta exempel hur
historiska skeenden påverkat nutida politiska, ekonomiska
och sociala förhållanden.
Den studerande beskriver och reflekterar över likheter och
olikheter mellan olika människors och gruppers livsvillkor
idag och förhållanden för tidigare släktled.
Den studerande ger exempel på hur olika kulturer har
påverkat varandra i historisk tid, liksom hur sådan påverkan
fortfarande sker.
Den studerande reflekterar över historiska beskrivningars
ursprung och syfte samt jämför dem med alternativa
beskrivningar.
Den studerande gör egna studier som bygger på historiskt
källmaterial samt sammanställer resultaten, drar slutsatser
och presenterar arbetet.

Bilaga 8
Ämne:
Geografi
Kurskod: GE1050
Ämneskod:
32300
Ämnets syfte och karaktär
Ämnet geografi syftar till att utveckla kunskaper om olika
platser och regioner. Genom att stimulera intresset att lära
känna människors skilda levnadsvillkor, skall ämnet även
bidra till ökad förståelse och respekt för olika sätt att leva.
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Det skall utveckla förmågan att se processer och samband
som gäller överlevnad, resursanvändning och miljöpåverkan.
Det har också som syfte att utveckla förmågan att arbeta med
och bedöma geografiskt material samt att på ett självständigt
sätt använda detta.
Ämnet geografi handlar om förhållandet mellan människan
och hennes omgivning. Det ger kunskaper om
naturlandskapets och kulturlandskapets framväxt och
förändring och hur detta påverkar människans
levnadsvillkor. Förändringar i levnadsvillkor och samhällsliv
i en del av världen får i allt större omfattning konsekvenser
på andra håll. Geografiämnet ger insikter och kunskaper som
behövs för att aktivt delta i beslut om markanvändning, miljö
och samhällsförändringar.
Mål som den studerande skall ha uppnått efter
avslutad kurs
Den studerande skall
– ha kunskaper om världskartan och globen,
– kunna beskriva, jämföra och analysera områden och
förhållanden med hjälp av kartor, bilder, diagram och texter,
– känna till huvuddragen i klimat- och vegetationszonerna i
världen,
– ha kunskaper om några av de viktigaste processerna som
formar och förändrar naturlandskapet,
– kunna ge exempel på hur människors handlingar påverkar
miljön och visa på alternativ i miljöfrågor,
– ha kännedom om hur människor lever och arbetar i skilda
miljöer i världen,
– ha kunskaper om hur viktiga förändringar i samhället har
påverkat och påverkar landskap och människans
levnadsvillkor.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Den studerande orienterar sig på en världskarta samt tolkar
och utläser fakta.
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Den studerande ger exempel på hur människor lever och
arbetar i några skilda miljöer i världen.
Den studerande ger exempel på några av de viktigaste
processerna som formar och förändrar naturlandskapet.
Den studerande redogör för viktiga klimat- och
vegetationszoner i världen.
Den studerande ger exempel på hur viktiga förändringar i
samhället kan påverka landskap och levnadsvillkor.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Den studerande använder olika hjälpmedel för att beskriva
världskarta och glob samt för att jämföra och analysera
viktiga områden och förhållanden.
Den studerande beskriver samband och drar slutsatser om
naturförhållanden,
resurstillgångar
och
människors
levnadsvillkor i olika områden.
Den studerande beskriver olika klimattyper och hur
människans
handlingar
påverkar
landskap
och
levnadsvillkor.
Den studerande gör observationer och mätningar, använder
centrala geografiska begrepp och sammanställer och
presenterar egna studier med hjälp av geografiskt material.

Bilaga 9
Ämne:
Fysik
Kurskod: FY1050
Ämneskod:
31300
Ämnets syfte och karaktär
Ämnet fysik behandlar fysikens användningsområden i
modernt vardags- och samhällsliv. Syftet med studierna i
ämnet fysik är att den studerande skall upptäcka, förstå och
kunna förklara fenomen i omvärlden. Ämnet syftar vidare till
förståelse av människans relation till naturen, särskilt i
sådana frågor som är viktiga för både individ och samhälle.
Fysikämnet beskriver och förklarar naturens mångfald av
fenomen ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Det tar sin
utgångspunkt i vardagen. Karakteristiskt för fysiken, som för
andra naturvetenskapliga ämnen, är att kunskapen byggs upp
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i samspel mellan å ena sidan experiment och observationer
och å andra sidan modeller och teorier. Slutsatserna och
kunskaperna används för att diskutera företeelser i vardagen,
naturen och samhället.
Mål som den studerande skall ha uppnått efter
avslutad kurs
Den studerande skall
– ha kunskap om centrala fysikaliska begrepp, storheter,
enheter och grundläggande modeller och teorier samt ha
inblick i några av fysikens användningsområden,
– kunna genomföra enkla mätningar, observationer och
experiment samt ha insikt i hur de kan utformas och
analyseras utifrån teorier och modeller,
– kunna ge exempel på hur fysikens upptäckter har påverkat
vår kultur och världsbild samt förändrat våra levnadsvillkor,
– kunna använda både naturvetenskapliga och andra
argument i frågor om fysikens användning i samhälle och
vardagsliv.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Den studerande genomför laborativa undersökningar efter
givna instruktioner och drar med handledning vissa slutsatser
av resultaten.
Den studerande använder begrepp, modeller och teorier för
att beskriva företeelser och fysikaliska förlopp.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Den studerande använder fysikaliska begrepp, modeller och
teorier i nya situationer för att beskriva och förklara förlopp
och företeelser i omvärlden.
Den studerande deltar vid bearbetningen av vardagliga
problem till frågeställningar inom fysiken som går att
vetenskapligt undersöka.
Den studerande deltar vid planeringen av en fysikalisk
undersökning samt bidrar till dess utvärdering.
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Den studerande deltar i diskussioner i frågor om hur
kunskapen om naturen har utvecklats och hur den formats av
och format människors världsbilder.
Den studerande skiljer på naturvetenskapliga och andra sätt
att skildra verkligheten, till exempel i den information som
media tillhandahåller.
Den studerande använder sina fysikkunskaper för att
granska och värdera ställningstaganden i olika frågor.
Den studerande ger exempel på hur ett naturvetenskapligt
arbetssätt med fysikalisk inriktning har hjälpt till att lösa
vardagliga och samhälleliga problem.

Bilaga 10
Ämne:
Kemi
Kurskod: KE1050
Ämneskod:
34400
Ämnets syfte och karaktär
Ämnet kemi syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur
ett kemiskt perspektiv. Det skall fördjupa den studerandes
förståelse och intresse för kemins betydelse inom vardagsliv
och industri. Ämnet syftar även till att ge sådana kunskaper
som behövs för att delta i samhällsdebatten i frågor som rör
miljö och hållbar samhällsutveckling.
Ämnet kemi utgår från vardagen och behandlar och
förklarar frågor av allmänt intresse. Ämnet behandlar också,
på en grundläggande nivå, den kemi som används inom
industri, jordbruk, skogsbruk och energiproduktion.
Mål som den studerande skall ha uppnått efter
avslutad kurs
Den studerande skall
– ha kunskap om centrala kemiska begrepp och
grundläggande modeller och teorier samt ha inblick i några
av kemins användningsområden,
– ha kunskap om det naturvetenskapliga sättet att utföra
experiment och formulera resultat samt hur man på ett säkert
sätt hanterar vanliga kemikalier och brandfarliga ämnen,
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– kunna genomföra enkla mätningar, observationer och
experiment samt ha insikt i hur de kan utformas och
analyseras utifrån teorier och modeller,
– kunna använda sina kemiska kunskaper såväl i vardagliga
sammanhang som i diskussion om viktiga samhälleliga
frågor,
– kunna ge exempel på hur kemins upptäckter har påverkat
vår kultur och världsbild samt förändrat våra levnadsvillkor.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Den studerande genomför laborativa undersökningar efter
givna instruktioner och drar med handledning vissa slutsatser
av resultaten.
Den studerande använder begrepp, modeller och teorier för
att beskriva företeelser och kemiska förlopp.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Den studerande använder kemiska begrepp, modeller och
teorier i nya situationer för att beskriva och förklara förlopp
och företeelser i omvärlden.
Den studerande deltar vid bearbetningen av vardagliga
problem till frågeställningar inom kemin som går att
vetenskapligt undersöka.
Den studerande deltar vid planeringen av en kemisk
undersökning samt bidrar till dess utvärdering.
Den studerande deltar i diskussioner i frågor om hur
kunskapen om naturen har utvecklats och hur den format
människors världsbilder.
Den studerande skiljer på naturvetenskapliga och andra sätt
att skildra verkligheten, till exempel i den information som
media tillhandahåller.
Den studerande använder sina kemikunskaper för att
granska och värdera ställningstaganden i olika frågor.
Den studerande ger exempel på hur ett naturvetenskapligt
arbetssätt med kemisk inriktning har hjälpt till att lösa
vardagliga och samhälleliga problem.
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Bilaga 11
Ämne:
Biologi
Kurskod: BI1050
Ämneskod:
30100
Ämnets syfte och karaktär
Ämnet biologi syftar till att beskriva och förklara naturen och
levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Det
berör frågor om livet, dess uppkomst, utveckling, former och
betingelser. Evolutionsteorin är grundläggande i denna
beskrivning.
Biologiämnet syftar också till att göra kunskaper och
erfarenheter användbara för att främja en god hälsa och en
ekologiskt hållbar utveckling. Gentekniken liksom många
andra områden i biologin utvecklas i snabb takt, vilket leder
till nya möjligheter och nya frågeställningar.
Biologiämnet ger upphov till samtal kring existentiella och
etiska frågor.
Mål som den studerande skall ha uppnått efter
avslutad kurs
Den studerande skall
– ha kunskap om centrala biologiska begrepp och
grundläggande modeller och teorier samt ha inblick i några
av biologins användningsområden,
– kunna genomföra observationer i fält och laborativa
undersökningar, ha insikt i deras utformning samt kunna
tolka resultaten,
– kunna använda både naturvetenskapliga och andra
argument i frågor om bevarandet av naturtyper och
mångfalden av arter, hållbar utveckling samt användning av
genteknik,
– kunna ge exempel på hur biologins upptäckter har påverkat
vår kultur och världsbild samt förändrat våra levnadsvillkor,
– kunna föra diskussioner om olika samlevnadsformer och
därvid visa respekt för andras ståndpunkter,
– ha insikt i betydelsen av motion och goda hälsovanor.
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Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Den studerande genomför fältundersökningar och
laborationer efter givna instruktioner och drar med
handledning vissa slutsatser av resultaten.
Den studerande använder begrepp, modeller och teorier för
att beskriva företeelser och biologiska förlopp.
Den studerande ger exempel på hur vardagliga handlingar
påverkar miljön.
Den studerande vet hur man kan verka för ett allmänt gott
hälsotillstånd.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Den studerande använder biologiska begrepp, modeller och
teorier i nya situationer för att beskriva och förklara förlopp
och företeelser i omvärlden.
Den studerande deltar i bearbetningen av vardagliga
problem till frågeställningar inom biologin som går att
vetenskapligt undersöka.
Den studerande deltar vid planeringen av en
fältundersökning samt bidrar till att utvärdera den.
Den studerande deltar i diskussioner i frågor om hur
kunskapen om naturen har utvecklats och hur den formats av
och format människors världsbilder.
Den studerande skiljer på naturvetenskapliga och andra sätt
att skildra verkligheten, till exempel i den information som
media tillhandahåller.
Den studerande använder sina biologikunskaper för att
granska och värdera ställningstaganden i frågor.
Den studerande ger exempel på hur ett naturvetenskapligt
arbetssätt med biologisk inriktning har hjälpt till att lösa
vardagliga och samhälleliga problem.

Bilaga 12
Ämne:
Hem- och konsumentkunskap
Kurskod: HKK1050
Ämneskod:
91910
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Ämnets syfte och karaktär
Ämnet hem- och konsumentkunskap ger kunskap för livet
som individ och konsument samt för livet i hem och familj.
Utbildningen syftar till ökad förståelse för det värde dessa
kunskaper har för människa, samhälle och natur. Ämnet
utgår från perspektiven hälsa, resurshushållning, kultur och
jämställdhet.
Ett syfte är att utveckla förmågan att ur ett
hushållsperspektiv värdera och hantera information och
reklam samt att öka beredskapen att fatta välgrundade beslut.
Utbildningen ger också kunskaper om privatekonomiska
frågor samt om konsumentens rättigheter och skyldigheter.
Ett demokratiskt och jämställt samhälle förutsätter att
kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter. Ett syfte med ämnet är att öka kunskaperna om
och
stimulera
intresset
för
sambanden
mellan
verksamheterna i hushållet och jämställdhet.
Verksamheterna i hushållet är centrala för individens hälsa
och välbefinnande och sker i växelverkan med samhälle och
natur. Hälsa och välbefinnande har flera dimensioner, som
bland annat avser hushållning med såväl mänskliga som
ekonomiska och materiella resurser och naturresurser, både
lokalt och globalt. Sådana kunskaper ökar individens
möjligheter till en medveten livsstil och till att främja ett
hållbart samhälle. Historiska, internationella och kulturella
jämförelser ger insikter om traditioner, förändringar och
variationer när det gäller hushållets verksamheter och
relationer mellan människor.
I ämnet hem- och konsumentkunskap används språkliga
och matematiska färdigheter i konkreta och meningsfulla
sammanhang där återkopplingen är förankrad i den
studerandes egna handlingar och upplevelser.
Mål som den studerande skall ha uppnått efter
avslutad kurs
Den studerande skall
– ha kunskaper om samband mellan konsumtion och hälsa,
miljö och ekonomi såväl lokalt som globalt,
– ha kunskaper om konsumenträtt,
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– kunna jämföra och värdera olika slags information,
– kunna diskutera människors olika sätt att leva tillsammans
ur olika aspekter,
– kunna ge exempel på historiska och kulturella traditioners
inverkan på verksamheterna i hushållet.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Den
studerande
diskuterar
demokratioch
jämställdhetsfrågor i hem- och vardagsliv samt ger exempel
på deras betydelse för individ och samhälle.
Den studerande ger exempel på sina rättigheter och
skyldigheter som konsument.
Den studerande beskriver skillnader mellan information
och reklam.
Den studerande beskriver hur resurshushållning kan
användas för att främja hälsa, hushållsekonomi och miljö.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Den studerande diskuterar och analyserar demokrati- och
jämställdhetsfrågor i hem- och vardagsliv.
Den studerande analyserar och värderar information och
reklam.
Den studerande diskuterar och ger exempel på hur
förändringar i hushållet kan påverkas av att förutsättningarna
ändras.
Den studerande diskuterar och ger exempel på
samhällsförändringar
utifrån
ett
mångfaldsoch
konsumentperspektiv.
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