KUNSKAPSKRAV MODERSMÅL
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Läsa

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter
för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på
ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda
lässtrategier.
Genom att göra enkla, kronologiska
sammanfattningar av olika texters innehåll och
kommentera centrala delar med viss koppling till
sammanhanget visar eleven grundläggande
läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och
referensramar föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang om texternas tydligt
framträdande budskap.

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter
för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom
att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda
lässtrategier.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av
olika texters innehåll och kommentera centrala delar
med relativt god koppling till sammanhanget visar
eleven god läsförståelse.

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter
för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på
ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda
lässtrategier.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av
olika texters innehåll och kommentera centrala delar
med god koppling till sammanhanget visar eleven
mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och
referensramar föra utvecklade och underbyggda
resonemang om texternas tydligt framträdande
budskap.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och
referensramar föra välutvecklade och underbyggda
resonemang om texternas tydligt framträdande
budskap.

Skriva

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig
enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag utvecklat i skrift med relativt god språklig
av ämnesrelaterade ord och begrepp.
variation och inslag av ämnesrelaterade ord och
begrepp.
Eleven använder då med viss säkerhet
Eleven använder då med relativt god säkerhet
grundläggande regler för språkriktighet och kan stava grundläggande regler för språkriktighet och kan stava
ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt
förekommande i elevnära texter.
förekommande i elevnära texter.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med
svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade
om likheter och skillnader mellan modersmålet och
resonemang om likheter och skillnader mellan
svenska.
modersmålet och svenska.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig
välutvecklat i skrift med god språklig variation
och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven använder då med god säkerhet
grundläggande regler för språkriktighet och kan stava
ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt
förekommande i elevnära texter.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med
svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade
resonemang om likheter och skillnader mellan
modersmålet och svenska.

Reviderad: 2011-03-22

Tala, lyssna och samtala

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ordoch begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett
enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och
framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del
upprätthåller samtalet. När eleven berättar om
vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det
huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.

Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och
begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett
utvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och
framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller
samtalet relativt väl. När eleven berättar om
vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det
huvudsakliga innehållet framgår med relativt god
tydlighet.

Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt
ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen
på ett välutvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa
frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som
upprätthåller samtalet väl. När eleven berättar om
vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det
huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.

Kultur och samhälle

Eleven kan utifrån egna referensramar och
erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera
om för eleven viktiga kunskapsområden med
anknytning till modersmålet och områden där
modersmålet talas.

Eleven kan utifrån egna referensramar och
erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och
resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med
anknytning till modersmålet och områden där
modersmålet talas.

Eleven kan utifrån egna referensramar och
erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och
resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med
anknytning till modersmålet och områden där
modersmålet talas.
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