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KUNNANDE I KOMMUNIKATION OCH INTERAKTION

Kommunikation och interaktion på modersmålet, svenska, obligatoriska mål för kunnande, 4 kp


Att fungera i olika kommunikationssituationer
Den studerande
o kommunicerar i enlighet med situationen och målgruppen
o ställer upp mål för sin kommunikation
o motiverar sina åsikter och påståenden
o fungerar i samarbets- och gruppsituationer
o presenterar fenomen eller företeelser från den egna branschen med hjälp av
branschens begrepp
o förstår betydelsen av språk och kommunikation i arbetslivet och samhället



Att använda texter från olika källor och att bedöma om texten är tillförlitlig
Den studerande
o känner till de textgenrer och medier som används inom den egna branschen och i
arbetslivet
o tolkar olika texters mål och det viktigaste innehållet
o använder informationskällor och bedömer om de är tillförlitliga
o gör anteckningar och sammanfattar det centrala utifrån vad hen hört, läst och sett
o följer upphovsrätten och hänvisar sina källor



Att producera olika texter
Den studerande
o kommunicerar målmedvetet genom att uttrycka sina känslor, tankar och åsikter
o producerar texter enligt den egna branschens och arbetslivets normer för texter
o behärskar skriftspråkets normer
o använder ändamålsenlig informations- och kommunikationsteknik samt
multilitteracitet i sin kommunikation

Kommunikation och interaktion på modersmålet, svenska, valbara mål för kunnande, 3 kp


Att känna till former och betydelser av språk och litteratur
Den studerande
o är medveten om och beaktar betydelsen av språklig, kulturell och identitetsmässig
mångfald
o bekantar sig med olika litteraturgenrer och andra konstformer
o läser och analyserar skönlitteratur



Att tolka och producera olika texter
Den studerande
o bekantar sig med olika textgenrer och analyserar deras uttryckssätt
o producerar och tolkar texter ensam och tillsammans med andra
o ger och tar emot konstruktiv respons på texter hen producerat
o bearbetar sina texter utifrån responsen
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Att utveckla förmågan att uppträda och arbeta i grupp
Den studerande
o ger både spontana och förberedda presentationer samt åskådliggör sin presentation
o främjar gruppens arbete och värdesätter andras synpunkter
o följer arbetslivets rutiner för möten och förhandlingar

NÖJAKTIGA 1
Behöver tidvis stöd i rutinmässiga situationer
Fungerar på ett sakligt sätt i interaktionssituationer
Känner till de grundläggande begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder grundläggande information på ett rutinmässigt sätt
Utvärderar sina egna prestationer
NÖJAKTIGA 2
Handlar huvudsakligen på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt i samarbetssituationer
Känner till de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder den grundläggande information som behövs på ett ändamålsenligt sätt
Utvärderar sin prestation och identifierar sina styrkor och mål för utveckling
GODA 3
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt och tar initiativ i vanliga samarbetssituationer
Löser vanliga problemsituationer
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder information på ett mångsidigt sätt
Utvärderar sin prestation och ger motiveringar för att utveckla sin verksamhet
GODA 4
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i vanliga situationer
Löser problemsituationer genom att använda mångsidiga metoder
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna samt känner till särdragen inom delområdet
Tillämpar information på ett mångsidigt och välgrundat sätt
Ändrar sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
BERÖMLIGA 5
Handlar på ett systematiskt och självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i varierande utmanande situationer
Löser problemsituationer genom mångsidiga sätt och ger utvecklingsförslag
Hanterar begreppen och kunskaperna inom delområdet på ett brett och djupgående sätt
Tillämpar information på ett mångsidigt, välgrundat och kritiskt sätt
Utvecklar systematiskt sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
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Kommunikation och interaktion på modersmålet, samiska, obligatoriska mål för kunnande, 4 kp


Att fungera i olika kommunikationssituationer på samiska
Den studerande
o kommunicerar i enlighet med situationen och målgruppen
o ställer upp mål för sin kommunikation
o motiverar sina åsikter och påståenden
o fungerar i samarbets- och gruppsituationer
o presenterar fenomen eller företeelser från den egna branschen med hjälp av branschens
begrepp
o förstår betydelsen av språk och kommunikation i arbetslivet och samhället



Att använda texter från olika källor och att bedöma om texten är tillförlitlig
Den studerande
o känner till de textgenrer och medier som används inom den egna branschen och i
arbetslivet
o tolkar olika texters mål och det viktigaste innehållet
o använder informationskällor och bedömer om de är tillförlitliga
o gör anteckningar och sammanfattar det centrala utifrån vad hen hört, läst och sett
o följer upphovsrätten och hänvisar sina källor



Att producera olika texter
Den studerande
o kommunicerar målmedvetet genom att uttrycka sina känslor, tankar och åsikter
o producerar texter enligt den egna branschens och arbetslivets normer för texter
o behärskar skriftspråkets normer
o använder ändamålsenlig informations- och kommunikationsteknik samt multilitteracitet i
sin kommunikation

Kommunikation och interaktion på modersmålet, samiska, valbara mål för kunnande, 3 kp


Att känna till former och betydelser av språk och litteratur
Den studerande
o är medveten om och beaktar betydelsen av språklig, kulturell och identitetsmässig
mångfald
o bekantar sig med olika litteraturgenrer och andra konstformer
o läser och analyserar skönlitteratur



Att tolka och producera olika texter
Den studerande
o bekantar sig med olika textgenrer och analyserar deras uttryckssätt
o producerar och tolkar texter ensam och tillsammans med andra
o ger och tar emot konstruktiv respons på texter hen producerat
o bearbetar sina texter utifrån responsen
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Att utveckla förmågan att uppträda och arbeta i grupp
Den studerande
o ger både spontana och förberedda presentationer samt åskådliggör sin presentation
o främjar gruppens arbete och värdesätter andras synpunkter
o följer arbetslivets rutiner för möten och förhandlingar

NÖJAKTIGA 1
Behöver tidvis stöd i rutinmässiga situationer
Fungerar på ett sakligt sätt i interaktionssituationer
Känner till de grundläggande begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder grundläggande information på ett rutinmässigt sätt
Utvärderar sina egna prestationer
NÖJAKTIGA 2
Handlar huvudsakligen på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt i samarbetssituationer
Känner till de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder den grundläggande information som behövs på ett ändamålsenligt sätt
Utvärderar sin prestation och identifierar sina styrkor och mål för utveckling
GODA 3
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt och tar initiativ i vanliga samarbetssituationer
Löser vanliga problemsituationer
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder information på ett mångsidigt sätt
Utvärderar sin prestation och ger motiveringar för att utveckla sin verksamhet
GODA 4
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i vanliga situationer
Löser problemsituationer genom att använda mångsidiga metoder
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna samt känner till särdragen inom delområdet
Tillämpar information på ett mångsidigt och välgrundat sätt
Ändrar sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
BERÖMLIGA 5
Handlar på ett systematiskt och självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i varierande utmanande situationer
Löser problemsituationer genom mångsidiga sätt och ger utvecklingsförslag
Hanterar begreppen och kunskaperna inom delområdet på ett brett och djupgående sätt
Tillämpar information på ett mångsidigt, välgrundat och kritiskt sätt
Utvecklar systematiskt sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
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Kommunikation och interaktion på modersmålet, romani, obligatoriska mål för kunnande, 4 kp


Att fungera i olika kommunikationssituationer på romani
Den studerande
o kommunicerar i enlighet med situationen och målgruppen
o ställer upp mål för sin kommunikation
o motiverar sina åsikter och påståenden
o fungerar i samarbets- och gruppsituationer
o presenterar fenomen eller företeelser från den egna branschen med hjälp av branschens
begrepp
o förstår betydelsen av språk och kommunikation i arbetslivet och samhället



Att använda texter från olika källor och att bedöma om texten är tillförlitlig
Den studerande
o känner till de textgenrer och medier som används inom den egna branschen och i
arbetslivet
o tolkar olika texters mål och det viktigaste innehållet
o använder informationskällor och bedömer om de är tillförlitliga
o gör anteckningar och sammanfattar det centrala utifrån vad hen hört, läst och sett
o följer upphovsrätten och hänvisar sina källor



Att producera olika texter på romani
Den studerande
o kommunicerar målmedvetet genom att uttrycka sina känslor, tankar och åsikter
o producerar texter enligt den egna branschens och arbetslivets normer för texter
o behärskar skriftspråkets normer
o använder ändamålsenlig informations- och kommunikationsteknik samt multilitteracitet i
sin kommunikation

Kommunikation och interaktion på modersmålet, romani, valbara mål för kunnande, 3 kp


Att känna till former och betydelser av språk och litteratur
Den studerande
o är medveten om och beaktar betydelsen av språklig, kulturell och identitetsmässig
mångfald
o bekantar sig med olika litteraturgenrer och andra konstformer
o läser och analyserar skönlitteratur



Att tolka och producera olika texter
Den studerande
o bekantar sig med olika textgenrer och analyserar deras uttryckssätt
o producerar och tolkar texter ensam och tillsammans med andra
o ger och tar emot konstruktiv respons på texter hen producerat
o bearbetar sina texter utifrån responsen
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Att utveckla förmågan att uppträda och arbeta i grupp
Den studerande
o ger både spontana och förberedda presentationer samt åskådliggör sin presentation
o främjar gruppens arbete och värdesätter andras synpunkter
o följer arbetslivets rutiner för möten och förhandlingar

NÖJAKTIGA 1
Behöver tidvis stöd i rutinmässiga situationer
Fungerar på ett sakligt sätt i interaktionssituationer
Känner till de grundläggande begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder grundläggande information på ett rutinmässigt sätt
Utvärderar sina egna prestationer
NÖJAKTIGA 2
Handlar huvudsakligen på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt i samarbetssituationer
Känner till de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder den grundläggande information som behövs på ett ändamålsenligt sätt
Utvärderar sin prestation och identifierar sina styrkor och mål för utveckling
GODA 3
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt och tar initiativ i vanliga samarbetssituationer
Löser vanliga problemsituationer
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder information på ett mångsidigt sätt
Utvärderar sin prestation och ger motiveringar för att utveckla sin verksamhet
GODA 4
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i vanliga situationer
Löser problemsituationer genom att använda mångsidiga metoder
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna samt känner till särdragen inom delområdet
Tillämpar information på ett mångsidigt och välgrundat sätt
Ändrar sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
BERÖMLIGA 5
Handlar på ett systematiskt och självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i varierande utmanande situationer
Löser problemsituationer genom mångsidiga sätt och ger utvecklingsförslag
Hanterar begreppen och kunskaperna inom delområdet på ett brett och djupgående sätt
Tillämpar information på ett mångsidigt, välgrundat och kritiskt sätt
Utvecklar systematiskt sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
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Kommunikation och interaktion på modersmålet, teckenspråk, obligatoriska mål för kunnande, 4 kp


Att fungera i olika kommunikationssituationer
Den studerande
o kommunicerar i enlighet med situationen och målgruppen
o ställer upp mål för sin kommunikation
o motiverar sina åsikter och påståenden
o fungerar i samarbets- och gruppsituationer
o presenterar fenomen eller företeelser från den egna branschen med hjälp av branschens
begrepp
o förstår betydelsen av språk och kommunikation i arbetslivet och samhället



Att använda tecknade texter från olika källor och att bedöma om texten är tillförlitlig
Den studerande
o känner till de textgenrer och medier som används inom den egna branschen och i
arbetslivet
o tolkar olika texters mål och det viktigaste innehållet
o använder informationskällor och bedömer om de är tillförlitliga
o gör anteckningar och sammanfattar det centrala utifrån vad hen hört, läst och sett
o följer upphovsrätten och hänvisar sina källor



Att producera olika tecknade texter
Den studerande
o kommunicerar målmedvetet genom att uttrycka sina känslor, tankar och åsikter
o producerar texter enligt den egna branschens och arbetslivets normer för texter
o behärskar normer för tecknade texter
o använder ändamålsenlig informations- och kommunikationsteknik samt multilitteracitet i
sin kommunikation

Kommunikation och interaktion på modersmålet, teckenspråk, valbara mål för kunnande, 3 kp


Kännedom om det svenska teckenspråket samt former och betydelse av litteratur på teckenspråket
Den studerande
o är medveten om och beaktar betydelsen av språklig, kulturell och identitetsmässig
mångfald
o bekantar sig med olika genrer av litteratur och andra konstformer på teckenspråket
o förstår olika perspektiv på litteratur på teckenspråk



Att tolka och producera olika tecknade texter
Den studerande
o bekantar sig med olika textgenrer och analyserar deras uttryckssätt
o producerar och tolkar tecknade texter ensam och tillsammans med andra
o ger och tar emot konstruktiv respons på tecknade texter
o redigerar sina tecknade texter utifrån responsen
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Att utveckla förmågan att uppträda och arbeta i grupp
Den studerande

o
o
o

ger både spontana och förberedda presentationer samt åskådliggör sin presentation
främjar gruppens arbete och värdesätter andras synpunkter
följer arbetslivets rutiner för möten och förhandlingar

NÖJAKTIGA 1
Behöver tidvis stöd i rutinmässiga situationer
Fungerar på ett sakligt sätt i interaktionssituationer
Känner till de grundläggande begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder grundläggande information på ett rutinmässigt sätt
Utvärderar sina egna prestationer
NÖJAKTIGA 2
Handlar huvudsakligen på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt i samarbetssituationer
Känner till de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder den grundläggande information som behövs på ett ändamålsenligt sätt
Utvärderar sin prestation och identifierar sina styrkor och mål för utveckling
GODA 3
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt och tar initiativ i vanliga samarbetssituationer
Löser vanliga problemsituationer
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder information på ett mångsidigt sätt
Utvärderar sin prestation och ger motiveringar för att utveckla sin verksamhet
GODA 4
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i vanliga situationer
Löser problemsituationer genom att använda mångsidiga metoder
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna samt känner till särdragen inom delområdet
Tillämpar information på ett mångsidigt och välgrundat sätt
Ändrar sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
BERÖMLIGA 5
Handlar på ett systematiskt och självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i varierande utmanande situationer
Löser problemsituationer genom mångsidiga sätt och ger utvecklingsförslag
Hanterar begreppen och kunskaperna inom delområdet på ett brett och djupgående sätt
Tillämpar information på ett mångsidigt, välgrundat och kritiskt sätt
Utvecklar systematiskt sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
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Kommunikation och interaktion på modersmålet, svenska för teckenspråkiga, obligatoriska mål för
kunnande, 4 kp


Att fungera i olika kommunikationssituationer
Den studerande
o kommunicerar i enlighet med situationen och målgruppen
o ställer upp mål för sin kommunikation
o motiverar sina åsikter och påståenden
o fungerar i samarbets- och gruppsituationer
o presenterar fenomen eller företeelser från den egna branschen med hjälp av branschens
begrepp
o förstår betydelsen av språk och kommunikation i arbetslivet och samhället



Att använda tecknade texter från olika källor och att bedöma om texten är tillförlitlig
Den studerande
o känner till de textgenrer och medier som används inom den egna branschen och i
arbetslivet
o tolkar olika texters mål och det viktigaste innehållet
o använder informationskällor och bedömer om de är tillförlitliga
o gör anteckningar och sammanfattar det centrala utifrån vad hen hört, läst och sett
o följer upphovsrätten och hänvisar sina källor



Att producera olika texter
Den studerande
o kommunicerar målmedvetet genom att uttrycka sina känslor, tankar och åsikter
o producerar texter enligt den egna branschens och arbetslivets normer för texter
o behärskar skriftspråkets normer
o använder ändamålsenlig informations- och kommunikationsteknik samt multilitteracitet i
sin kommunikation

Kommunikation och interaktion på modersmålet, svenska ska för teckenspråkiga, valbara mål för
kunnande, 3 kp


Att känna till former och betydelser av språk och litteratur
Den studerande
o är medveten om och beaktar betydelsen av språklig, kulturell och identitetsmässig
mångfald
o bekantar sig med olika litteraturgenrer och andra konstformer
o läser och analyserar skönlitteratur



Att tolka och producera olika texter
Den studerande
o bekantar sig med olika textgenrer och analyserar deras uttryckssätt
o producerar och tolkar texter ensam och tillsammans med andra
o ger och tar emot konstruktiv respons på texter hen producerat
o bearbetar sina texter utifrån responsen
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Att utveckla förmågan att uppträda och arbeta i grupp
Den studerande
o ger både spontana och förberedda presentationer samt åskådliggör sin presentation i
skriftlig form enligt eget val
o främjar gruppens arbete och värdesätter andras synpunkter
o följer arbetslivets rutiner för möten och förhandlingar

NÖJAKTIGA 1
Behöver tidvis stöd i rutinmässiga situationer
Fungerar på ett sakligt sätt i interaktionssituationer
Känner till de grundläggande begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder grundläggande information på ett rutinmässigt sätt
Utvärderar sina egna prestationer
NÖJAKTIGA 2
Handlar huvudsakligen på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt i samarbetssituationer
Känner till de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder den grundläggande information som behövs på ett ändamålsenligt sätt
Utvärderar sin prestation och identifierar sina styrkor och mål för utveckling
GODA 3
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt och tar initiativ i vanliga samarbetssituationer
Löser vanliga problemsituationer
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder information på ett mångsidigt sätt
Utvärderar sin prestation och ger motiveringar för att utveckla sin verksamhet
GODA 4
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i vanliga situationer
Löser problemsituationer genom att använda mångsidiga metoder
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna samt känner till särdragen inom delområdet
Tillämpar information på ett mångsidigt och välgrundat sätt
Ändrar sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
BERÖMLIGA 5
Handlar på ett systematiskt och självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i varierande utmanande situationer
Löser problemsituationer genom mångsidiga sätt och ger utvecklingsförslag
Hanterar begreppen och kunskaperna inom delområdet på ett brett och djupgående sätt
Tillämpar information på ett mångsidigt, välgrundat och kritiskt sätt
Utvecklar systematiskt sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
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Kommunikation och interaktion på modersmålet, studerandes eget modersmål, obligatoriska mål för
kunnande, 4 kp


Att fungera i olika kommunikationssituationer på sitt eget modersmål
Den studerande
o kommunicerar i enlighet med situationen och målgruppen
o ställer upp mål för sin kommunikation
o motiverar sina åsikter och påståenden
o fungerar i samarbets- och gruppsituationer
o presenterar fenomen eller företeelser från den egna branschen med hjälp av
branschens begrepp
o förstår betydelsen av språk och kommunikation i arbetslivet och samhället



Att använda texter från olika källor och att bedöma om texten är tillförlitlig
Den studerande
o känner till de textgenrer och medier som används inom den egna branschen och i
arbetslivet
o tolkar olika texters mål och det viktigaste innehållet
o använder informationskällor och bedömer om de är tillförlitliga
o gör anteckningar och sammanfattar det centrala utifrån vad hen hört, läst och sett
o följer upphovsrätten och hänvisar sina källor



Att producera olika texter på sitt eget modersmål
Den studerande
o kommunicerar målmedvetet genom att uttrycka sina känslor, tankar och åsikter
o producerar texter enligt den egna branschens och arbetslivets normer för texter
o behärskar skriftspråkets normer
o använder ändamålsenlig informations- och kommunikationsteknik samt
multilitteracitet i sin kommunikation

Kommunikation och interaktion på modersmålet, studerandes eget modersmål, valbara mål för
kunnande, 3 kp


Att känna till former och betydelser av språk och litteratur
Den studerande
o är medveten om och beaktar betydelsen av språklig, kulturell och identitetsmässig
mångfald
o bekantar sig med olika litteraturgenrer och andra konstformer
o läser och analyserar skönlitteratur



Att tolka och producera olika texter på sitt eget modersmål
Den studerande
o bekantar sig med olika textgenrer och analyserar deras uttryckssätt
o producerar och tolkar texter ensam och tillsammans med andra
o ger och tar emot konstruktiv respons på texter hen producerat
o bearbetar sina texter utifrån responsen
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Att utveckla förmågan att uppträda och arbeta i grupp
Den studerande
o ger både spontana och förberedda presentationer samt åskådliggör sin presentation
o främjar gruppens arbete och värdesätter andras synpunkter
o följer arbetslivets rutiner för möten och förhandlingar

NÖJAKTIGA 1
Behöver tidvis stöd i rutinmässiga situationer
Fungerar på ett sakligt sätt i interaktionssituationer
Känner till de grundläggande begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder grundläggande information på ett rutinmässigt sätt
Utvärderar sina egna prestationer
NÖJAKTIGA 2
Handlar huvudsakligen på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt i samarbetssituationer
Känner till de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder den grundläggande information som behövs på ett ändamålsenligt sätt
Utvärderar sin prestation och identifierar sina styrkor och mål för utveckling
GODA 3
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt och tar initiativ i vanliga samarbetssituationer
Löser vanliga problemsituationer
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder information på ett mångsidigt sätt
Utvärderar sin prestation och ger motiveringar för att utveckla sin verksamhet
GODA 4
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i vanliga situationer
Löser problemsituationer genom att använda mångsidiga metoder
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna samt känner till särdragen inom delområdet
Tillämpar information på ett mångsidigt och välgrundat sätt
Ändrar sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
BERÖMLIGA 5
Handlar på ett systematiskt och självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i varierande utmanande situationer
Löser problemsituationer genom mångsidiga sätt och ger utvecklingsförslag
Hanterar begreppen och kunskaperna inom delområdet på ett brett och djupgående sätt
Tillämpar information på ett mångsidigt, välgrundat och kritiskt sätt
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Utvecklar systematiskt sin verksamhet utifrån respons och egna observationer

Kommunikation och interaktion på modersmålet, svenska som andraspråk, obligatoriska mål för
kunnande, 4 kp


Att fungera i olika kommunikationssituationer
Den studerande
o kommunicerar i enlighet med situationen och målgruppen
o ställer upp mål för sin kommunikation
o motiverar sina åsikter och påståenden
o fungerar i samarbets- och gruppsituationer
o presenterar fenomen eller företeelser från den egna branschen med hjälp av
branschens begrepp
o förstår betydelsen av språk och kommunikation i arbetslivet och samhället
o utvecklar målmedvetet sina kunskaper i svenska



Att använda texter från olika källor och att bedöma om texten är tillförlitlig
Den studerande
o känner till de textgenrer och medier som används inom den egna branschen och i
arbetslivet
o tolkar olika texters mål och det viktigaste innehållet
o använder informationskällor och bedömer om de är tillförlitliga
o gör anteckningar och sammanfattar det centrala utifrån vad hen hört, läst och sett
o följer upphovsrätten och hänvisar sina källor



Att producera olika texter
Den studerande
o kommunicerar målmedvetet genom att uttrycka sina känslor, tankar och åsikter
o producerar texter enligt den egna branschens och arbetslivets normer för texter
o använder huvudsakligen språkets grundläggande strukturer
o använder skriftspråkets normer på ett ändamålsenligt sätt
o använder ändamålsenlig informations- och kommunikationsteknik samt
multilitteracitet i sin kommunikation

Kommunikation och interaktion på modersmålet, svenska som andraspråk, valbara mål för kunnande, 3
kp


Att känna till former och betydelser av språk och litteratur
Den studerande
o är medveten om och beaktar betydelsen av språklig, kulturell och identitetsmässig
mångfald
o bekantar sig med olika litteraturgenrer och andra konstformer
o läser mångsidigt litteratur på svenska
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Att tolka och producera olika texter
Den studerande
o bekantar sig med olika textgenrer och analyserar deras uttryckssätt
o producerar och tolkar texter ensam och tillsammans med andra
o ger och tar emot konstruktiv respons på texter hen producerat
o bearbetar sina texter utifrån responsen



Att utveckla förmågan att uppträda och arbeta i grupp
Den studerande
o ger både spontana och förberedda presentationer samt åskådliggör sin presentation
o främjar gruppens arbete och värdesätter andras synpunkter
o följer arbetslivets rutiner för möten och förhandlingar

NÖJAKTIGA 1
Behöver tidvis stöd i rutinmässiga situationer
Fungerar på ett sakligt sätt i interaktionssituationer
Känner till de grundläggande begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder grundläggande information på ett rutinmässigt sätt
Utvärderar sina egna prestationer
NÖJAKTIGA 2
Handlar huvudsakligen på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt i samarbetssituationer
Känner till de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder den grundläggande information som behövs på ett ändamålsenligt sätt
Utvärderar sin prestation och identifierar sina styrkor och mål för utveckling
GODA 3
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt och tar initiativ i vanliga samarbetssituationer
Löser vanliga problemsituationer
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder information på ett mångsidigt sätt
Utvärderar sin prestation och ger motiveringar för att utveckla sin verksamhet
GODA 4
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i vanliga situationer
Löser problemsituationer genom att använda mångsidiga metoder
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna samt känner till särdragen inom delområdet
Tillämpar information på ett mångsidigt och välgrundat sätt
Ändrar sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
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BERÖMLIGA 5
Handlar på ett systematiskt och självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i varierande utmanande situationer
Löser problemsituationer genom mångsidiga sätt och ger utvecklingsförslag
Hanterar begreppen och kunskaperna inom delområdet på ett brett och djupgående sätt
Tillämpar information på ett mångsidigt, välgrundat och kritiskt sätt
Utvecklar systematiskt sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
Kommunikation och interaktion på det andra inhemska språket, finska, obligatoriska mål för kunnandet,
2 kp


Att använda det finska språket i muntliga och skriftliga kommunikationssituationer
Den studerande
o använder sina färdigheter i finska muntligt och skriftligt i olika slags
kommunikationssituationer
o uttrycker sig ändamålsenligt med beaktande av situation och i växelverkan med andra
o analyserar, tolkar och producerar texter och instruktioner
o fördjupar sin uppfattning om de egna färdigheterna i finska och utvecklar sina strategier för
språkstudier



Att söka och använda information från olika finskspråkiga källor
Den studerande
o söker information från olika källor på finska
o kritiskt granskar och använder olika typer av informationskällor på ett mångsidigt sätt i sin
kommunikation.



Att förstå betydelsen av att kunna finska i situationer och sammanhang som anknyter till arbetslivet
Den studerande
o förstår betydelsen av det finska språket i vardagen och inom arbetslivet
o utvecklar sina färdigheter i finska i olika slags kommunikationssituationer med anknytning
till arbetsliv

Kommunikation och interaktion på det andra inhemska språket, finska, valbara mål för kunnandet, 3 kp


Att diskutera och argumentera målinriktat och ändamålsenligt
Den studerande
o tar aktivt del av diskussioner
o uttrycker, formulerar och motiverar sina åsikter i växelverkan med andra
o värdesätter och tar andras åsikter i beaktande i diskussion



Att tolka och producera texter som anknyter till arbetsliv
Den studerande
o uttrycker och tolkar texter som anknyter till det egna yrkesområdet
o producerar ändamålsenliga texter som behandlar den egna inriktningen och yrkesområdet
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Att utveckla strategier för språkstudier
Den studerande
o utvecklar sina färdigheter för språkstudier och lär sig att använda ändamålsenliga
hjälpmedel för studierna och för att utveckla sina kunskaper

NÖJAKTIGA 1
Behöver tidvis stöd i rutinmässiga situationer
Fungerar på ett sakligt sätt i interaktionssituationer
Känner till de grundläggande begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder grundläggande information på ett rutinmässigt sätt
Utvärderar sina egna prestationer
NÖJAKTIGA 2
Handlar huvudsakligen på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt i samarbetssituationer
Känner till de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder den grundläggande information som behövs på ett ändamålsenligt sätt
Utvärderar sin prestation och identifierar sina styrkor och mål för utveckling
GODA 3
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt och tar initiativ i vanliga samarbetssituationer
Löser vanliga problemsituationer
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder information på ett mångsidigt sätt
Utvärderar sin prestation och ger motiveringar för att utveckla sin verksamhet
GODA 4
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i vanliga situationer
Löser problemsituationer genom att använda mångsidiga metoder
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna samt känner till särdragen inom delområdet
Tillämpar information på ett mångsidigt och välgrundat sätt
Ändrar sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
BERÖMLIGA 5
Handlar på ett systematiskt och självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i varierande utmanande situationer
Löser problemsituationer genom mångsidiga sätt och ger utvecklingsförslag
Hanterar begreppen och kunskaperna inom delområdet på ett brett och djupgående sätt
Tillämpar information på ett mångsidigt, välgrundat och kritiskt sätt
Utvecklar systematiskt sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
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Kommunikation och interaktion på ett främmande språk, obligatoriska mål för kunnande, 3 kp


Att använda ett främmande språk i olika kommunikationssituationer
Den studerande
o klarar av muntliga kommunikationssituationer genom att använda sina språkkunskaper
o diskuterar om sin bransch
o producerar texter som gäller branschen
o tolkar texter som gäller branschen
o utvärderar och utvecklar sin språkkunskap



Att skaffa information från olika källor på främmande språk
Den studerande
o letar från olika källor efter information på ett främmande språk som behövs för
verksamheten
o utvärderar och väljer information utifrån ändamålsenlighet, tillförlitlighet och aktualitet



Verksamhet i flerspråkiga och mångkulturella miljöer
Den studerande
o känner till hur språket hen studerar och den kultur som språket representerar påverkar
kommunikationssituationer
o kommunicerar på språket hen studerar i flerspråkiga och mångkulturella miljöer
o bemöter människor jämlikt och med en positiv attityd

Kommunikation och interaktion på ett främmande språk, valbara mål för kunnande, 3 kp


Kommunikation på ett främmande språk i situationer i arbetslivet
Den studerande
o klarar av kommunikationssituationer som gäller arbetet och stärker en god arbetskultur
o uttrycker sig på det sätt som situationen kräver



Att fungera som en aktiv medborgare i olika samband på främmande språk
Den studerande
o påverkar konstruktivt i olika medier
o kommunicerar i vardagliga situationer som kräver kunskap om de egna rättigheterna och
skyldigheterna
o beaktar i sin verksamhet de centrala dragen i olika kulturer

NÖJAKTIGA 1
Behöver tidvis stöd i rutinmässiga situationer
Fungerar på ett sakligt sätt i interaktionssituationer
Känner till de grundläggande begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder grundläggande information på ett rutinmässigt sätt
Utvärderar sina egna prestationer
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NÖJAKTIGA 2
Handlar huvudsakligen på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt i samarbetssituationer
Känner till de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder den grundläggande information som behövs på ett ändamålsenligt sätt
Utvärderar sin prestation och identifierar sina styrkor och mål för utveckling
GODA 3
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt och tar initiativ i vanliga samarbetssituationer
Löser vanliga problemsituationer
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder information på ett mångsidigt sätt
Utvärderar sin prestation och ger motiveringar för att utveckla sin verksamhet
GODA 4
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i vanliga situationer
Löser problemsituationer genom att använda mångsidiga metoder
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna samt känner till särdragen inom delområdet
Tillämpar information på ett mångsidigt och välgrundat sätt
Ändrar sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
BERÖMLIGA 5
Handlar på ett systematiskt och självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i varierande utmanande situationer
Löser problemsituationer genom mångsidiga sätt och ger utvecklingsförslag
Hanterar begreppen och kunskaperna inom delområdet på ett brett och djupgående sätt
Tillämpar information på ett mångsidigt, välgrundat och kritiskt sätt
Utvecklar systematiskt sin verksamhet utifrån respons och egna observationer

Verksamhet i den digitala miljön, obligatoriska mål för kunnande, 2 kp


Val och användning av utrustning för informations- och kommunikationsteknik
Den studerande
o väljer apparater och applikationer som är lämpliga för användningsändamålet
o använder de vanligaste digitala apparaterna samt deras funktioner och inställningar



Användning av digitala tjänster och applikationer
Den studerande
o söker, hanterar och överför information i olika former
o använder de vanligaste kontorsprogrammen för textbehandling, kalkylering och
presentationsgrafik
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o
o


bedömer om det digitala innehållet är säkert
använder de vanligaste digitala tjänsterna

Att arbeta ansvarsfullt och säkert i digitala miljöer
Den studerande
o beaktar upphovsrätten vid användning och delning av information
o känner till sina rättigheter och sitt ansvar vid överlåtelse av egna uppgifter till elektroniska
tjänster
o skyddar sina personuppgifter och sin integritet
o känner igen de vanligaste cyber- och datasäkerhetshoten
o känner till de vanligaste datasäkerhetsrutinerna
o iakttar dataskydd
o använder meddelandetjänster och sociala medier på ett ansvarsfullt sätt
o känner till hur användning av digitala apparater och applikationer påverkar hälsan och
välbefinnandet

Verksamhet i den digitala miljön, valbara mål för kunnande, 3 kp


Att använda digitala miljöer och applikationer
Den studerande
o identifierar de nätverk och gemenskaper som är centrala för arbetet
o använder plattformar och tjänster för att arbeta gemensamt
o bygger upp en professionell identitet på nätet



Att producera och dela digitala innehåll i yrkesrelaterade nätverk
Den studerande
o producerar och delar digitalt innehåll på ett ansvarsfullt sätt i yrkesrelaterade nätverk
o använder licensering för att dela och redigera innehåll

NÖJAKTIGA 1
Behöver tidvis stöd i rutinmässiga situationer
Fungerar på ett sakligt sätt i interaktionssituationer
Känner till de grundläggande begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder grundläggande information på ett rutinmässigt sätt
Utvärderar sina egna prestationer
NÖJAKTIGA 2
Handlar huvudsakligen på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt i samarbetssituationer
Känner till de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder den grundläggande information som behövs på ett ändamålsenligt sätt
Utvärderar sin prestation och identifierar sina styrkor och mål för utveckling
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GODA 3
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt och tar initiativ i vanliga samarbetssituationer
Löser vanliga problemsituationer
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder information på ett mångsidigt sätt
Utvärderar sin prestation och ger motiveringar för att utveckla sin verksamhet
GODA 4
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i vanliga situationer
Löser problemsituationer genom att använda mångsidiga metoder
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna samt känner till särdragen inom delområdet
Tillämpar information på ett mångsidigt och välgrundat sätt
Ändrar sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
BERÖMLIGA 5
Handlar på ett systematiskt och självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i varierande utmanande situationer
Löser problemsituationer genom mångsidiga sätt och ger utvecklingsförslag
Hanterar begreppen och kunskaperna inom delområdet på ett brett och djupgående sätt
Tillämpar information på ett mångsidigt, välgrundat och kritiskt sätt
Utvecklar systematiskt sin verksamhet utifrån respons och egna observationer

Konst och kreativt uttryck, obligatoriska mål för kunnande, 1 kp


Förstår kulturens och konstens betydelse för välbefinnandet
Den studerande
o använder olika former av kultur och konst i sitt arbete
o känner till exempel på lokal, nationell och europeisk kultur och konst
o förstår hur konst och kultur påverkar välbefinnandet



Uttrycker sig själv genom konst och kreativt uttryck
Den studerande
o utvecklar sitt eget kreativa uttryck
o uttrycker sig själv genom konst och kreativt uttryck självständigt eller tillsammans med
andra



Uttrycker sig kreativt genom att skriva
Den studerande
o provar på olika metoder för kreativt skrivande
o använder olika fiktiva texter i sitt skrivande
o använder skönlitteratur som stöd för sitt arbete

21

Konst och kreativt uttryck, valbara mål för kunnande, 3 kp


Observerar och samlar information om kulturmiljön och fenomen i den
Den studerande
o observerar sin kulturmiljö
o samlar information om fenomen i sin kulturmiljö ur ett fritt valt perspektiv



Planerar och provar att genomföra ett verk, en produkt eller en tjänst genom kreativt uttryck
Den studerande
o planerar ett verk, en produkt eller en tjänst genom metoder för kreativt uttryck
o provar att genomföra ett verk, en produkt eller en tjänst genom kreativt uttryck

NÖJAKTIGA 1
Behöver tidvis stöd i rutinmässiga situationer
Fungerar på ett sakligt sätt i interaktionssituationer
Känner till de grundläggande begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder grundläggande information på ett rutinmässigt sätt
Utvärderar sina egna prestationer
NÖJAKTIGA 2
Handlar huvudsakligen på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt i samarbetssituationer
Känner till de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder den grundläggande information som behövs på ett ändamålsenligt sätt
Utvärderar sin prestation och identifierar sina styrkor och mål för utveckling
GODA 3
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga situationer
Handlar interaktivt och tar initiativ i vanliga samarbetssituationer
Löser vanliga problemsituationer
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna inom delområdet
Använder information på ett mångsidigt sätt
Utvärderar sin prestation och ger motiveringar för att utveckla sin verksamhet
GODA 4
Handlar på ett självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i vanliga situationer
Löser problemsituationer genom att använda mångsidiga metoder
Hanterar de centrala begreppen och kunskaperna samt känner till särdragen inom delområdet
Tillämpar information på ett mångsidigt och välgrundat sätt
Ändrar sin verksamhet utifrån respons och egna observationer
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BERÖMLIGA 5
Handlar på ett systematiskt och självständigt sätt i rutinmässiga och varierande situationer
Handlar på ett konstruktivt och samarbetsvilligt sätt i varierande utmanande situationer
Löser problemsituationer genom mångsidiga sätt och ger utvecklingsförslag
Hanterar begreppen och kunskaperna inom delområdet på ett brett och djupgående sätt
Tillämpar information på ett mångsidigt, välgrundat och kritiskt sätt
Utvecklar systematiskt sin verksamhet utifrån respons och egna observationer

