Kunskapskrav i de olika årskurserna
Svenska –
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi
och helordsläsning på ett delvis fungerade sätt. Genom att kommentera och återge någon för eleven
viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder
eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller
med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om
texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande
innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i
huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av
innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra
enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna
erfarenheter.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor
bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt
förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling
och avslutning. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande
delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande
ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera
sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven
utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons
bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och
framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att
innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matematik –
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Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi
med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla
omdömen om resultatens rimlighet.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda
dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan beskriva
begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Eleven kan även ge
exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven har grundläggande kunskaper om
naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal
delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk. Dessutom kan eleven använda
grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts
egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven kan även använda och ge exempel på enkla
proportionella samband i elevnära situationer.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till
sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med
tillfredsställande resultat. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de
fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av
enkla tal i ett utvidgat talområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda
skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom
heltalsområdet 0–200. Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då
likhetstecknet på ett fungerande sätt. Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera
enkla geometriska objekt. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av
längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och
använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss
anpassning till sammanhanget. Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända
situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat. Eleven
kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats
rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa
och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

NO –
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och
utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger
exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven berättar också om några av människans
kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Eleven kan
samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Eleven beskriver vad
några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Eleven kan berätta om
ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och
människan. Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla
undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika
egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven
kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Eleven kan
sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla
metoder. I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan
använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

SO Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och
visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. Eleven kan samtala om
normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. Vidare kan eleven beskriva
hur möten brukar organiseras och genomföras. Eleven beskriver även några olika betalningsformer
och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och
arbetar. Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter
i närområdet. Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en
annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer. Eleven beskriver hur olika
handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till
hållbar utveckling. Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel
på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under
olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors
berättelser och olika skildringar. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i
naturen och i språkliga uttryck. Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom
att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss
utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några platser för
religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Eleven kan
ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och
judendomen. Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om
gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och
hemorten förr i tiden. Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om
elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Eleven
kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och
mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår. Eleven
gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och
rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och
andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

