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KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SAMISKA
Inom ramen för samiska som förstaspråk
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller
samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och
viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande
regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med viss säkerhet.
Eleven läser olika texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse.
Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för
också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Eleven beskriver inslag i det samiska kulturarvet på ett enkelt sätt. Eleven
ger enkla exempel på orsaker till och konsekvenser av förändringar i det
samiska samhället. Dessutom beskriver eleven på ett enkelt sätt olika språkområden i Sápmi/Sábme/Sámieniädname/Saepmie.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del
för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen relativt väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god
anpassning till syfte och mottagare.
Eleven skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll, fungerande
struktur och relativt god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med relativt god säkerhet.
Eleven läser olika texter med gott flyt och visar god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med relativt god säkerhet. Eleven för
också utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika
texter.
Eleven beskriver inslag i det samiska kulturarvet på ett utvecklat sätt. Eleven ger utvecklade exempel på orsaker till och konsekvenser av förändringar
i det samiska samhället. Dessutom beskriver eleven på ett relativt utförligt
sätt olika språkområden i Sápmi/Sábme/Sámieniädname/Saepmie.
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Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen väl.
Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl
fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte
och mottagare.
Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande
struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för
stavning, meningsbyggnad och ordböjning med god säkerhet.
Eleven läser olika texter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i
olika texter.
Eleven beskriver inslag i det samiska kulturarvet på ett välutvecklat sätt.
Eleven ger välutvecklade exempel på orsaker till och konsekvenser av förändringar i det samiska samhället. Dessutom beskriver eleven på ett utförligt
sätt olika språkområden i Sápmi/Sábme/Sámieniädname/Saepmie.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss
del utvecklar samtalen och diskussionerna. Eleven framför åsikter med till
viss del underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven
muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur och innehåll
och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak
fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven läser olika texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse.
Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet och för enkla
resonemang om budskap i olika texter.
Eleven beskriver inslag i det samiska kulturarvet på ett enkelt sätt och ger
enkla exempel på traditionell och modern samisk musik samt litterära verk.
Eleven för enkla resonemang om orsaker till och tänkbara konsekvenser av
aktuella samiska samhällsfrågor. Dessutom beskriver eleven på ett enkelt sätt
samiskans utveckling samt skillnader i dess talade varieteter.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del
för C är uppfyllda.
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Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar
samtalen och diskussionerna relativt väl. Eleven framför åsikter med relativt
väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med fungerande struktur och innehåll och relativt god
anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven skriver olika slags texter med relativt god språklig variation, fungerande struktur och innehåll samt relativt god anpassning till texttyp, syfte,
mottagare och sammanhang. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven läser olika texter med gott flyt och visar god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet och för utvecklade
resonemang om budskap i olika texter.
Eleven beskriver inslag i det samiska kulturarvet på ett utvecklat sätt och
ger utvecklade exempel på traditionell och modern samisk musik samt litterära verk. Eleven för utvecklade resonemang om orsaker till och tänkbara
konsekvenser av aktuella samiska samhällsfrågor. Dessutom beskriver eleven
på ett relativt utförligt sätt samiskans utveckling samt skillnader i dess talade
varieteter.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar
samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till
syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare
och sammanhang. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med
god säkerhet.
Eleven läser olika texter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god
säkerhet och för välutvecklade resonemang om budskap i olika texter.
Eleven beskriver inslag i det samiska kulturarvet på ett välutvecklat sätt
och ger välutvecklade exempel på traditionell och modern samisk musik
samt litterära verk. Eleven för välutvecklade resonemang om orsaker till och
tänkbara konsekvenser av aktuella samiska samhällsfrågor. Dessutom beskriver eleven på ett utförligt sätt samiskans utveckling samt skillnader i dess
talade varieteter.
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Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller
samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och
viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven skriver olika slags enkla texter med begripligt innehåll, i huvudsak
fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande
regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med viss säkerhet.
Eleven läser olika texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse.
Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för
också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Eleven beskriver inslag i det samiska kulturarvet på ett enkelt sätt. Eleven
ger enkla exempel på orsaker till och konsekvenser av förändringar i det
samiska samhället. Dessutom beskriver eleven på ett enkelt sätt olika språkområden i Sápmi/Sábme/Sámieniädname/Saepmie.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del
för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen relativt väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god
anpassning till syfte och mottagare.
Eleven skriver olika slags enkla texter med relativt tydligt innehåll, fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande
regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med relativt god säkerhet.
Eleven läser olika texter med gott flyt och visar god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med relativt god säkerhet. Eleven för
också utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika
texter.
Eleven beskriver inslag i det samiska kulturarvet på ett utvecklat sätt. Eleven ger utvecklade exempel på orsaker till och konsekvenser av förändringar
i det samiska samhället. Dessutom beskriver eleven på ett relativt utförligt
sätt olika språkområden i Sápmi/Sábme/Sámieniädname/Saepmie.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
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Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen väl.
Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl
fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte
och mottagare.
Eleven skriver olika slags enkla texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler
för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med god säkerhet.
Eleven läser olika texter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i
olika texter.
Eleven beskriver inslag i det samiska kulturarvet på ett välutvecklat sätt.
Eleven ger välutvecklade exempel på orsaker till och konsekvenser av förändringar i det samiska samhället. Dessutom beskriver eleven på ett utförligt
sätt olika språkområden i Sápmi/Sábme/Sámieniädname/Saepmie.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss
del utvecklar samtalen och diskussionerna. Eleven framför åsikter med till
viss del underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven
muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur och innehåll
och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak
fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven läser olika texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse.
Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet och för enkla
resonemang om budskap i olika texter.
Eleven beskriver inslag i det samiska kulturarvet på ett enkelt sätt och ger
enkla exempel på traditionell och modern samisk musik samt litterära verk.
Eleven för enkla resonemang om orsaker till och tänkbara konsekvenser av
aktuella samiska samhällsfrågor. Dessutom beskriver eleven på ett enkelt sätt
samiskans utveckling samt skillnader i dess talade varieteter.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del
för C är uppfyllda.
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Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar
samtalen och diskussionerna relativt väl. Eleven framför åsikter med relativt
väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med fungerande struktur och innehåll och relativt god
anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven skriver olika slags texter med relativt god språklig variation, relativt väl fungerande struktur och innehåll samt relativt god anpassning till
texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven läser olika texter med gott flyt och visar god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet och för utvecklade
resonemang om budskap i olika texter.
Eleven beskriver inslag i det samiska kulturarvet på ett utvecklat sätt och
ger utvecklade exempel på traditionell och modern samisk musik samt litterära verk. Eleven för utvecklade resonemang om orsaker till och tänkbara
konsekvenser av aktuella samiska samhällsfrågor. Dessutom beskriver eleven
på ett relativt utförligt sätt samiskans utveckling samt skillnader i dess talade
varieteter.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar
samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till
syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare
och sammanhang. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med
god säkerhet.
Eleven läser olika texter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god
säkerhet samt för välutvecklade resonemang om budskap i olika texter.
Eleven beskriver inslag i det samiska kulturarvet på ett välutvecklat sätt
och ger välutvecklade exempel på traditionell och modern samisk musik
samt litterära verk. Eleven för välutvecklade resonemang om orsaker till och
tänkbara konsekvenser av aktuella samiska samhällsfrågor. Dessutom beskriver eleven på ett utförligt sätt samiskans utveckling samt skillnader i dess
talade varieteter.
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