BILD	
  -‐	
  kunskapskrav	
  i	
  LGR11	
  för	
  slutet	
  av	
  årskurs	
  6	
  
Område
Bildanalys

E
Kan föra enkla och till viss
del underbyggda resonemang
om uttryck, innehåll och
funktion från olika tider och
kulturer och gör kopplingar
till egna erfarenheter, andra
bilder och företeelser i
omvärlden

C
Kan föra utvecklade och relativt
väl underbyggda resonemang
om uttryck, innehåll och
funktion i bilder från olika tider
och kulturer och gör kopplingar
till egna erfarenheter, andra
bilder och företeelser i
omvärlden.

A
Kan föra utvecklade och väl
underbyggda resonemang om
uttryck, innehåll och funktion i
bilder från olika tider och
kulturer och gör kopplingar till
egna erfarenheter, andra bilder
och företeelser i omvärlden.

BILD	
  -‐	
  kunskapskrav	
  i	
  LGR11	
  för	
  slutet	
  av	
  årskurs	
  9	
  
Område
Bildanalys

E
Tolka såväl samtida som
historiska bilder och
visuellkultur och för då enkla
och till viss del underbyggda
resonemang med kopplingar
till egna erfarenheter, andra
verk och företeelser i
omvärlden.

C
Tolka såväl samtida som
historiska bilder och
visuellkultur och för då
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang med
kopplingar till egna
erfarenheter, andra verk och
företeelser i omvärlden.

A
Tolka såväl samtida som
historiska bilder och
visuellkultur och för då
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang med
kopplingar till egna
erfarenheter, andra verk och
företeelser i omvärlden.

Beskriver bildernas och
verkens uttryck, innehåll och
funktion på ett enkelt sätt med
viss användning av
ämnesspecifika begrepp.

Beskriver bildernas och
verkens uttryck, innehåll och
funktion på ett utvecklat sätt
med relativt god användning

Beskriver bildernas och
verkens uttryck, innehåll och
funktion på ett välutvecklat
sätt med god användning av
ämnesspecifika begrepp

BILD	
  OCH	
  FORM	
  1b,	
  100	
  poäng	
  -‐	
  Kunskapskrav	
  
Område
Betrakta,
analysera
och tolka

E
Eleven gör enkla
bildtolkningar, redogör
översiktligt för bildens
byggstenar och diskuterar
översiktligt bildbetydelser i
samband med det egna
arbetet. I detta använder
eleven med viss säkerhet
relevanta begrepp. Dessutom
gör eleven enkla
bedömningar av egna och
andras bilder samt enkla
reflektioner över
sammanhanget och bildens
funktion.

C
Eleven gör välgrundade
bildtolkningar, redogör utförligt
för bildens byggstenar och
diskuterar utförligt
bildbetydelser i samband med
det egna arbetet. I detta
använder eleven med viss
säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör eleven
välgrundade bedömningar av
egna och andras bilder samt
välgrundade reflektioner över
sammanhanget och bildens
funktion.

A
Eleven gör välgrundade och
nyanserade bildtolkningar,
redogör utförligt och nyanserat för
bildens byggstenar och diskuterar
utförligt och nyanserat
bildbetydelser i samband med det
egna arbetet. I detta använder
eleven med säkerhet relevanta
begrepp. Dessutom gör eleven
välgrundade och nyanserade
bedömningar av egna och andras
bilder samt välgrundade
nyanserade reflektioner över
sammanhanget och bildens
funktion.

FILOSOFI	
  1,	
  50	
  poäng	
  -‐	
  Kunskapskrav	
  
Område

E

C

A

Kan
urskilja den
filosofiska
nivån

Eleven identifierar med viss
säkerhet filosofiska frågor
samt gör enkla analyser av
några frågor och teorier som
gäller existens, kunskap,
vetenskap, värdefilosofi,
samhällsfilosofi,
språkfilosofi och nutida
filosofiska riktningar.

Eleven identifierar med viss
säkerhet filosofiska frågor
samt gör välgrundade
analyser av några frågor och
teorier som gäller existens,
kunskap, vetenskap,
värdefilosofi, samhällsfilosofi,
språkfilosofi och nutida
filosofiska riktningar.

Eleven identifierar med
säkerhet filosofiska frågor
samt gör välgrundade och
nyanserade analyser av flera
frågor och teorier som gäller
existens, kunskap, vetenskap,
värdefilosofi, samhällsfilosofi,
språkfilosofi och nutida
filosofiska riktningar.

Elevens analyser leder fram
till välgrundade förklaringar
av dessa filosofiska frågor och
teorier där flera relevanta
filosofiska begrepp
används med viss säkerhet.

Elevens analyser leder fram till
välgrundade och nyanserade
förklaringar av dessa
filosofiska frågor och teorier
där flera relevanta filosofiska
begrepp används med
säkerhet. Utifrån sina analyser
ställer eleven dessutom
relevanta frågor och
upptäcker nya relaterade
frågor.

Förklara
och
använda
begrepp

	
  
	
  

Elevens analyser leder fram
till enkla förklaringar av
dessa filosofiska frågor och
teorier där några relevanta
filosofiska begrepp
används med viss säkerhet.

	
  

HISTORIA	
  -‐	
  kunskapskrav	
  i	
  LGR11	
  för	
  slutet	
  av	
  årskurs	
  6	
  
Område

E

C

A

Eleven kan undersöka
utvecklingslinjer inom
kulturmöten, migration,
politik och levnadsvillkor
och beskriver då enkla
samband mellan olika
tidsperioder. Eleven visar
också hur någon av
utvecklingslinjerna har
påverkat vår samtid, och
motiverar sitt resonemang
med enkla och till viss del
underbyggda hänvisningar
till det förflutna

Eleven kan undersöka
utvecklingslinjer inom
kulturmöten, migration, politik
och levnadsvillkor och beskriver
då förhållandevis komplexa
samband mellan olika
tidsperioder. Eleven visar också
hur någon av utvecklingslinjerna
har påverkat vår samtid, och
motiverar sitt resonemang
med utvecklade och relativt
välunderbyggda hänvisningar
till det förflutna.

Eleven kan undersöka
utvecklingslinjer inom
kulturmöten, migration, politik
och levnadsvillkor och
beskriver då komplexa
samband mellan olika
tidsperioder. Eleven visar
också hur någon av
utvecklingslinjerna har
påverkat vår samtid, och
motiverar sitt resonemang
med välutvecklade och
väl underbyggda hänvisningar
till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa
på spår av historien i vår tid
och föra enkla resonemang
om varför det finns likheter
och skillnader i olika
framställningar av
historiska händelser,
personer och tidsperioder.

Eleven kan tolka och visa på
spår av historien i vår tid och
föra utvecklade resonemang om
varför det finns likheter och
skillnader i olika framställningar
av historiska händelser, personer
och tidsperioder.

Eleven kan tolka och visa på
spår av historien i vår tid och
föra välutvecklade och
nyanserade resonemang om
varför det finns likheter och
skillnader i olika
framställningar av historiska
händelser, personer och
tidsperioder.

HISTORIA	
  -‐	
  kunskapskrav	
  i	
  LGR11	
  för	
  slutet	
  av	
  årskurs	
  9	
  
Område

E
Eleven har grundläggande
kunskaper om historiska
förhållanden, skeenden och
gestalter under olika
tidsperioder. Eleven visar
det genom att föra enkla
och till viss del
underbyggda resonemang
om orsaker till och
konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor
och handlingar, samt om
Förintelsen och andra
folkmord.
Dessutom förklarar eleven
hur människors villkor och
värderingar kan påverkas
av den tid de lever i.

C
Eleven har goda kunskaper om
historiska förhållanden,
skeenden och gestalter under
olika tidsperioder. Eleven visar
det genom att föra utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang om orsaker till och
konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor och
handlingar, samt om Förintelsen
och andra folkmord.
Dessutom förklarar eleven hur
människors villkor och
värderingar kan påverkas av den
tid de lever i.

A
Eleven har mycket goda
kunskaper om historiska
förhållanden, skeenden och
gestalter under olika
tidsperioder. Eleven visar det
genom att föra välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang om orsaker till
och konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor och
handlingar, samt om
Förintelsen och andra
folkmord.
Dessutom förklarar eleven hur
människors villkor och
värderingar kan påverkas av
den tid de lever i.

Eleven kan undersöka
några utvecklingslinjer
inom kulturmöten,
migration, politik och
levnadsvillkor och
beskriver då enkla
samband mellan olika
tidsperioder. Eleven anger
också någon tänkbar
fortsättning på dessa
utvecklingslinjer och
motiverar sitt resonemang
med enkla och till viss del
underbyggda hänvisningar
till det förflutna och nuet.

Eleven kan undersöka några
utvecklingslinjer inom
kulturmöten, migration, politik
och levnadsvillkor och beskriver
då förhållandevis komplexa
samband mellan olika
tidsperioder. Eleven anger också
någon tänkbar fortsättning på
dessa utvecklingslinjer och
motiverar sitt resonemang
med utvecklade och relativt
väl underbyggda hänvisningar
till det förflutna och nuet.

Eleven kan undersöka några
utvecklingslinjer inom
kulturmöten, migration, politik
och levnadsvillkor och
beskriver då komplexa
samband mellan olika
tidsperioder. Eleven anger
också någon tänkbar
fortsättning på dessa
utvecklingslinjer och
motiverar sitt resonemang med
välutvecklade och väl
underbyggda hänvisningar till
det förflutna och nuet.

Eleven kan föra enkla och
till viss del underbyggda
resonemang om hur historia
har använts och kan
användas i några olika
sammanhang och för olika
syften, samt hur skilda
föreställningar om det
förflutna kan leda till olika
uppfattningar i nutiden, och
vilka konsekvenser det kan
få

Eleven kan föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang om hur historia har
använts och kan användas i
några olika sammanhang och för
olika syften, samt hur skilda
föreställningar om det förflutna
kan leda till olika uppfattningar i
nutiden, och vilka konsekvenser
det kan få.

Eleven kan föra välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang om hur historia
har använts och kan användas i
några olika sammanhang och
för olika syften, samt hur
skilda föreställningar om det
förflutna kan leda till olika
uppfattningar i nutiden, och
vilka konsekvenser det kan få.

	
  
HISTORIA	
  1b,	
  100	
  poäng	
  –	
  Kunskapskrav	
  
	
  
Område

E

C

A

Eleven kan översiktligt
redogöra för förloppet av
förändringsprocesser och
händelser samt deras
orsaker och konsekvenser.

Eleven kan utförligt redogöra
för förloppet av
förändringsprocesser och
händelser samt deras orsaker
och konsekvenser.

Eleven kan utförligt och
nyanserat redogöra för
förloppet av
förändringsprocesser och
händelser samt deras orsaker
och konsekvenser.

Eleven ger enkla exempel
på, och förklarar
översiktligt, samband
mellan skeenden i det
förflutna och förhållanden i
nutiden. Dessutom kan
eleven dra några enkla
slutsatser om vad skeenden
i det förflutna och
förhållanden i nutiden kan
ha för betydelse för
framtiden.

Eleven ger enkla exempel på,
och förklarar utförligt, samband
mellan skeenden i det förflutna
och förhållanden i nutiden.
Dessutom kan eleven dra några
välgrundade slutsatser om vad
skeenden i det förflutna och
förhållanden i nutiden kan ha för
betydelse för framtiden.

Eleven ger komplexa exempel
på, och förklarar utförligt och
nyanserat, samband mellan
skeenden i det förflutna och
förhållanden i nutiden samt
argumenterar för och emot
olika sätt att se på dessa
samband. Dessutom kan
eleven dra några välgrundade
och nyanserade slutsatser om
vad skeenden i det förflutna
och förhållanden i nutiden kan
ha för betydelse för framtiden

PSYKOLOGI	
  1,	
  50	
  poäng	
  –	
  Kunskapskrav	
  
Område

E

C

A

Eleven
redogör översiktligt för
arvets och miljöns
betydelse för individens
psykologiska utveckling,
livsvillkor och hälsa.
Dessutom för eleven enkla
resonemang om hur
människan påverkas och
formas tillsammans med
andra i olika sociala
sammanhang och ger
exempel på det.

Eleven redogör utförligt för
arvets och miljöns betydelse för
individens psykologiska
utveckling, livsvillkor och hälsa.
Dessutom för eleven
välgrundade resonemang om hur
människan påverkas och formas
tillsammans med andra i olika
sociala sammanhang och ger
exempel på det.

Eleven redogör utförligt och
nyanserat för arvets och
miljöns betydelse för
individens psykologiska
utveckling, livsvillkor och
hälsa. Dessutom för eleven
välgrundade och
nyanserade resonemang om
hur människan påverkas och
formas tillsammans med andra
i olika sociala sammanhang
och ger exempel på det.

PSYKOLOGI	
  2a,	
  50	
  poäng	
  –	
  Kunskapskrav	
  
Område

E

C

A

Eleven redogör översiktligt
för begränsade delar av
personlighetspsykologins
och utvecklingspsykologins
förklaringar till mänskliga
beteenden, känslor och
tankar.
Eleven redogör översiktligt
för arvets och miljöns
betydelse för individens
psykiska hälsa, ohälsa och
uppkomsten av psykiska
störningar.

Eleven redogör utförligt för
delar av
personlighetspsykologins och
utvecklingspsykologins
förklaringar till mänskliga
beteenden, känslor och tankar.

Eleven redogör utförligt och
nyanserat för omfattande delar
av personlighetspsykologins
och utvecklingspsykologins
förklaringar till mänskliga
beteenden, känslor och tankar.

Eleven redogör utförligt för
arvets och miljöns betydelse för
individens psykiska hälsa,
ohälsa och uppkomsten av
psykiska störningar.

Eleven redogörutförligt och
nyanserat för arvets och
miljöns betydelse för
individens psykiska hälsa,
ohälsa och uppkomsten av
psykiska störningar.

Dessutom för eleven enkla
resonemang om hur
människan påverkas och
formas av kulturer, medier
och livsstilar samt gör i
samband med det kopplingar
till egna erfarenheter.

Dessutom för eleven
välgrundade resonemang om hur
människan påverkas och formas
av kulturer, medier och livsstilar
samt gör i samband med det
kopplingar till egna erfarenheter.

Dessutom för
eleven välgrundade och
nyanserade resonemang om
hur människan påverkas och
formas av kulturer, medier och
livsstilar samt gör i samband
med det kopplingar till egna
erfarenheter.

RELIGIONSKUNSKAP	
  -‐	
  kunskapskrav	
  i	
  LGR11	
  för	
  slutet	
  av	
  årskurs	
  6
Område
Identitet
och
livsfrågor

E
Eleven kan föra enkla
resonemang om hur
livsfrågor skildras i olika
sammanhang och vad
religioner och andra
livsåskådningar kan betyda
för olika människor på ett
sätt som till viss del för
resonemanget framåt.

C
Eleven kan också föra
utvecklade resonemang om hur
livsfrågor skildras i olika
sammanhang och vad religioner
och andra livsåskådningar kan
betyda för olika människor på
ett sätt som för resonemanget
framåt.

Etik

Eleven kan föra enkla
resonemang om vardagliga
moraliska frågor och vad
det kan innebära att göra
gott.
Eleven gör då reflektioner
som i huvudsak hör till
ämnet och använder några
etiska begrepp på ett i
huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra utvecklade
resonemang om vardagliga
moraliska frågor och vad det kan
innebära att göra gott.

Etik

Eleven gör då reflektioner
som för resonemanget
framåt och använder några
etiska begrepp på ett relativt
väl fungerande sätt.

A
Eleven kan också föra
välutvecklade och
nyanserade resonemang om
hur livsfrågor skildras i olika
sammanhang och vad
religioner och andra
livsåskådningar kan betyda för
olika människor på ett sätt
som för resonemanget
framåt och fördjupar eller
breddar det.
Eleven kan föra välutvecklade
resonemang om vardagliga
moraliska frågor och vad det
kan innebära att göra gott.
Eleven gör då reflektioner
som för resonemanget
framåt och fördjupar eller
breddar det och använder
några etiska begrepp på
ett väl fungerande sätt.

RELIGIONSKUNSKAP	
  -‐	
  kunskapskrav	
  i	
  LGR11	
  för	
  slutet	
  av	
  årskurs	
  9
Område

E
Eleven kan utifrån
undersökningar om hur
religioner kan påverkas av
och påverka samhälleliga
förhållanden och skeenden
beskriva enkla samband
med enkla och till viss del
underbyggda resonemang.

Identitet
och
livsfrågor

Eleven kan föra enkla
resonemang om hur
livsfrågor skildras i olika
sammanhang och hur
identiteter kan formas av
religioner och andra
livsåskådningar på ett sätt
som till viss del för
resonemanget framåt.

Etik

Eleven kan resonera och
argumentera kring
moraliska frågeställningar

C
Eleven kan utifrån
undersökningar om hur
religioner kan påverkas av och
påverka samhälleliga
förhållanden och skeenden
beskriva förhållandevis
komplexa samband med
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang.
Eleven kan också
föra utvecklade resonemang om
hur livsfrågor skildras i olika
sammanhang och hur identiteter
kan formas av religioner och
andra livsåskådningar på ett sätt
som för resonemanget framåt.

Eleven kan resonera och
argumentera kring moraliska
frågeställningar och värderingar

A
Eleven kan utifrån
undersökningar om hur
religioner kan påverkas av och
påverka samhälleliga
förhållanden och skeenden
beskriva komplexa samband
med välutvecklade och
väl underbyggda resonemang.
Eleven kan också föra
välutvecklade och
nyanserade resonemang om
hur livsfrågor skildras i olika
sammanhang och hur
identiteter kan formas av
religioner och andra
livsåskådningar på ett sätt som
för resonemanget framåt och
fördjupar eller breddar det
Eleven kan resonera och
argumentera kring moraliska
frågeställningar och

och värderingar genom att
föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang
och använda etiska begrepp
och modeller på ett i
huvudsak fungerande sätt.

genom att föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang och använda etiska
begrepp och modeller på ett
relativt välfungerande sätt.

värderingar genom att föra
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang och
använda etiska begrepp och
modeller på ett väl fungerande
sätt.

RELIGIONSKUNSKAP	
  1,	
  50	
  poäng	
  –	
  Kunskapskrav	
  
Område
Identitet,
religion och
livsåskådning

E
Eleven ger några exempel
på hur identitet kan formas
i relation till religion och
livsåskådning samt gör en
enkel analys av denna
relation i vilken eleven
beskriver enkla samband
och drar enkla slutsatser

C
Eleven ger några exempel på
hur identitet kan formas i
relation till religion och
livsåskådning samt gör en
analys av denna relation i vilken
eleven beskriver samband och
drar välgrundade slutsatser

Religion och
vetenskap

Eleven kan översiktligt
redogöra för olika
uppfattningar om
relationen mellan religion
och vetenskap. Dessutom
kan eleven göra en enkel
analys av de olika
uppfattningarna

Eleven kan utförligt redogöra
för olika uppfattningar om
relationen mellan religion och
vetenskap. Dessutom kan eleven
göra en
välgrundad analys av de olika
uppfattningarna.

A
Eleven ger flera exempel
på hur identitet kan formas
i relation till religion och
livsåskådning samt gör en
komplex analys av denna
relation i vilken eleven
beskriver komplexa samband
och drar välgrundade och
nyanserade slutsatser.
Eleven kan utförligt och
nyanserat redogöra för olika
uppfattningar om relationen
mellan religion och vetenskap.
Dessutom kan eleven göra en
välgrundad och nyanserad
analys av de olika
uppfattningarna.

SAMHÄLLSKUNSKAP-‐	
  kunskapskrav	
  i	
  LGR11	
  för	
  slutet	
  av	
  årskurs	
  6
Område
Källkritik

E
Eleven kan föra enkla
resonemang om
information och om källors
användbarhet.

C
Eleven kan föra utvecklade
resonemang om information och
om källors användbarhet.

A
Eleven kan föra välutvecklade
resonemang om information
och om källors användbarhet.

	
  
	
  
SAMHÄLLSKUNSKAP	
  -‐	
  kunskapskrav	
  i	
  LGR11	
  för	
  slutet	
  av	
  årskurs	
  9
Område
Analys av
samhällsfrågor

Källkritik

E
Eleven kan undersöka
samhällsfrågor ur olika
perspektiv och beskriver då
enkla samband med enkla
och till viss del
underbyggda resonemang.
Eleven värderar och
uttrycker olika
ståndpunkter i några
samhällsfrågor med enkla
resonemang och till viss
del underbyggda argument
och kan då i viss
utsträckning växla mellan
olika perspektiv.
Eleven för enkla och till
viss del underbyggda
resonemang om
informationens och
källornas trovärdighet och
relevans.

C
Eleven kan undersöka
samhällsfrågor ur olika
perspektiv och beskriver då
förhållandevis komplexa
samband med utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang. Eleven värderar
och uttrycker olika ståndpunkter
i några samhällsfrågor med
utvecklade resonemang och
relativt väl underbyggda
argument och kan då i
förhållandevis stor
utsträckning växla mellan olika
perspektiv.
Eleven för utvecklade och
relativt välunderbyggda
resonemang om informationens
och källornas trovärdighet och
relevans.

A
Eleven kan undersöka
samhällsfrågor ur olika
perspektiv och beskriver då
komplexa samband med
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker
olika ståndpunkter i några
samhällsfrågor med
välutvecklade resonemang
och väl underbyggda argument
och kan då i stor utsträckning
växla mellan olika perspektiv.
Eleven för välutvecklade och
väl underbyggda resonemang
om informationens och
källornas trovärdighet och
relevans.
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Område
Analys av
Samhällsförhållanden

Orsak och
verkan i
samhället

E
Eleven kan dra enkla
slutsatser om hur nutida
samhällsförhållanden
påverkar och påverkas av
individer, grupper och
samhällsstrukturer.
Eleven kan analysera
samhällsfrågor och
identifiera någon orsak
och konsekvens. I analysen
diskuterar eleven
översiktligt orsakerna och

C
Dessutom kan eleven dra
välgrundade slutsatser om hur
nutida samhällsförhållanden
påverkar och påverkas av
individer, grupper och
samhällsstrukturer.
Eleven kan analysera
samhällsfrågor och identifierar
några orsaker och
konsekvenser. I analysen
diskuterar eleven utförligt
orsakerna och konsekvenserna

A
Dessutom kan eleven dra
välgrundade och nyanserade
slutsatser om hur nutida
samhällsförhållanden påverkar
och påverkas av individer,
grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan analysera
samhällsfrågor och identifierar
flera orsaker och konsekvenser.
I analysen diskuterar eleven
utförligt och nyanserat
orsakerna och konsekvenserna

Källkritik

konsekvenserna samt
möjliga lösningar på
samhällsfrågorna. Eleven
kan ge enkla argument för
sina ståndpunkter och
värderar med enkla
omdömen andras
ståndpunkter.
I arbetet med
samhällsfrågor kan eleven
med viss säkerhet söka,
granska och tolka
information från olika
källor samt göra enkla
reflektioner om källornas
relevans och trovärdighet.

samt möjliga lösningar på
samhällsfrågorna. Eleven kan ge
välgrundade argument för sina
ståndpunkter och värderar med
enkla omdömen andras
ståndpunkter.

samt möjliga lösningar på
samhällsfrågorna. Eleven kan ge
välgrundade och nyanserade
argument för sina ståndpunkter
och värderar med nyanserade
omdömen andras ståndpunkter.

I arbetet med samhällsfrågor kan
eleven med viss säkerhet söka,
granska och tolka information
från olika källor samt gör
välgrundade reflektioner om
källornas relevans och
trovärdighet utifrån syftet.

I arbetet med samhällsfrågor
kan eleven med säkerhet söka,
granska och tolka information
från olika källor samt
göra välgrundade och
nyanserade reflektioner om
källornas relevans och
trovärdighet utifrån syftet.
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Område
Läsa

E
Eleven kan läsa
skönlitteratur och
sakprosatexter för barn
och ungdomar med flyt
genom att använda
lässtrategier på ett i
huvudsak fungerade sätt.

C
Eleven kan läsa
skönlitteratur och
sakprosatexter för barn och
ungdomar med gott flyt
genom att använda
lässtrategier på ett
ändamålsenligt sätt.

A
Eleven kan läsa skönlitteratur
och sakprosatexter för barn och
ungdomar med mycket gott flyt
genom att använda lässtrategier
på ett ändamålsenligt och
effektivt sätt.

Läsa & förstå

Genom att göra enkla,
kronologiska
sammanfattningar av olika
texters innehåll och
kommentera centrala delar
med viss koppling till
sammanhanget visar
eleven grundläggande
läsförståelse.

Genom att göra utvecklade
sammanfattningar av olika
texters innehåll och
kommentera centrala delar
med relativt god koppling
till sammanhanget visar
eleven god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade
sammanfattningar av olika
texters innehåll och kommentera
centrala delar med god koppling
till sammanhanget visar eleven
mycket god läsförståelse.

Läsupplevelsen Tolka och
resonera

Dessutom kan eleven
utifrån egna erfarenheter
tolka och föra enkla och
till viss del underbyggda
resonemang om tydligt
framträdande budskap i
olika verk samt på ett
enkelt sätt beskriva sin
upplevelse av läsningen.

Dessutom kan eleven utifrån
egna erfarenheter tolka och
föra utvecklade och relativt
väl underbyggda
resonemang om tydligt
framträdande budskap i olika
verk samt på ett utvecklat
sätt beskriva sin upplevelse
av läsningen.

Dessutom kan eleven utifrån
egna erfarenheter tolka och föra
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
tydligt framträdande budskap i
olika verk samt på ett
välutvecklat sätt beskriva sin
upplevelse av läsningen.

Att skriva

Du kan skriva texter med
begripligt innehåll och i
huvudsak fungerande ”röd
tråd” och viss språklig
variation.

Du kan skriva texter med
relativt tydligt innehåll och
relativt väl fungerande ”röd
tråd” och förhållandevis
god språklig variation.

Du kan skriva texter med tydligt
innehåll och väl fungerande ”röd
tråd” och god språklig variation.

Skriva och
skrivregler

I texterna använder eleven
grundläggande regler för
stavning, skiljetecken och
språkriktighet med viss
säkerhet.

I texterna använder eleven
grundläggande regler för
stavning, skiljetecken och
språkriktighet med relativt
god säkerhet.

I texterna använder eleven
grundläggande regler för
stavning, skiljetecken och
språkriktighet med god
säkerhet.
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Område
Läsa

E
Eleven kan läsa skönlitteratur
och sakprosatexter med
flyt genom att, på ett i
huvudsak fungerande sätt,
välja och använda
lässtrategier utifrån olika
texters särdrag.

C
Eleven kan läsa skönlitteratur
och sakprosatexter med gott
flyt genom att, på ett
ändamålsenligt sätt, välja och
använda lässtrategier utifrån
olika texters särdrag.

A
Eleven kan läsa skönlitteratur
och sakprosatexter med mycket
gott flyt genom att, på ett
ändamålsenligt och effektivt
sätt, välja och använda
lässtrategier utifrån olika
texters särdrag.

Läsa och förstå

Genom att göra enkla
sammanfattningar av olika
texters innehåll med viss
koppling till tidsaspekter,
orsakssamband och andra
texter visar eleven
grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade
Genom att göra välutvecklade
sammanfattningar av olika
sammanfattningar av olika
texters innehåll med relativt god texters innehåll med god
koppling till tidsaspekter,
koppling till tidsaspekter,
orsakssamband och andra texter orsakssamband och andra texter
visar eleven god läsförståelse.
visar eleven mycket
god läsförståelse.

Läsupplevelsen - Dessutom kan eleven utifrån Dessutom kan eleven utifrån
Dessutom kan eleven utifrån
Tolka och resonera egna erfarenheter, olika
egna erfarenheter, olika
egna erfarenheter, olika
livsfrågor och omvärldsfrågor livsfrågor och omvärldsfrågor
livsfrågor och omvärldsfrågor
tolka och föra enkla och till tolka och föra utvecklade och tolka och föra välutvecklade
viss del underbyggda
relativt väl underbyggda
och väl underbyggda
resonemang om tydligt
resonemang om budskap som är resonemang om budskap som
framträdande budskap i olika tydligt framträdande och budskap är tydligt framträdande och
verk.
som kan läsas mellan raderna i budskap som kan läsas mellan
olika verk.
raderna eller är dolda i olika
verk.
Litteratur i
Eleven kan också föra enkla Eleven kan också föra
Eleven kan också föra
sammanhang
resonemang om verket med utvecklade resonemang om
välutvecklade och nyanserade
kopplingar till dess
verket med kopplingar till dess resonemang om verket med
upphovsmakare. Eleven drar upphovsmakare. Eleven drar då kopplingar till dess
då till viss del underbyggda relativt väl underbyggda
upphovsmakare. Eleven drar då
slutsatser om hur verket har slutsatser om hur verket har
väl underbyggda slutsatser om
påverkats av det historiska
påverkats av det historiska och hur verket har påverkats av det
och kulturella sammanhang kulturella sammanhang som det historiska och kulturella
som det har tillkommit i.
har tillkommit i.
sammanhang som det har
tillkommit i.

Svenska	
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Område
Läsa och förstå

E
Eleven kan läsa, reflektera
över och göra enkla
sammanfattningar av texter
samt skriva egna texter som
anknyter till det lästa.

C
Eleven kan läsa, reflektera
över och göra
sammanfattningar av texter
samt skriva egna texter som
lyfter fram huvudtanken i det
lästa.

A
Eleven kan läsa, reflektera
över och göra
sammanfattningar av texter
samt skriva egna texter som
lyfter fram huvudtanken i det
lästa och ger nya, relevanta
perspektiv.

Tolka och
analysera

Eleven kan översiktligt
redogöra för några samband
mellan olika verk genom att
ge exempel på
gemensamma teman och
motiv.
Eleven återger någon
iakttagelse och formulerar
egna tankar med
utgångspunkt i berättandet

Eleven reflekterar över
innehåll och form med hjälp
av några berättartekniska och
stilistiska begrepp. Dessutom
kan eleven utförligt redogöra
för några samband mellan
olika verk genom att ge
exempel på gemensamma
teman och motiv. Eleven
återger några iakttagelser och
formulerar välgrundade egna
tankar med utgångspunkt i
berättandet

Eleven reflekterar över
innehåll och form med hjälp
av några berättartekniska och
stilistiska begrepp. Dessutom
kan eleven utförligt redogöra
för några samband mellan
olika verk genom att ge
exempel på gemensamma
teman och motiv. Eleven
återger några iakttagelser,
formulerar välgrundade och
nyanserade egna tankar med
utgångspunkt i berättandet
samt relaterar innehållet i
berättandet på ett relevant
sätt till allmänmänskliga
förhållanden.

