Statens skolverks
författningssamling
ISSN 1102-1950

SKOLFS 2020:189

Föreskrifter
om ändring i Skolverkets föreskrifter
(SKOLFS 2011:57) om kunskapskrav för
vissa ämnen i specialskolan;

Utkom från trycket
den 27 oktober 2020

beslutade den 14 oktober 2020.
Med stöd av 3 § förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall föreskriver
Skolverket att bilagan till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:57) om
kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan ska ha följande lydelse.
____________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2021.
På Skolverkets vägnar
PETER FREDRIKSSON
Johan Börjesson
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Bilaga1

KUNSKAPSKRAV
Engelska för döva och hörselskadade
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 7
Eleven förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt, enkelt
språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information
från ett avgränsat urval av källor samt använder på ett delvis relevant sätt
det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt
med fraser och meningar.
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser
och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på engelska, förhållanden i olika
sammanhang och områden där språket används.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 7
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del
för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 7
Eleven förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt, enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel
information från ett avgränsat urval av källor samt använder på ett relevant
sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt
och till viss del sammanhängande.
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på engelska, förhållanden i olika
sammanhang och områden där språket används.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 7
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
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Eleven förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt, enkelt
språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information
från ett avgränsat urval av källor samt använder på ett relevant och effektivt
sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat,
relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och
meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 10
Eleven förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i lätttillgänglig engelska i olika sammanhang och av olika slag. Eleven väljer och
värderar innehåll i källor av olika slag samt använder på ett delvis relevant
sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och
relativt sammanhängande.
I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom
använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar
interaktionen.
Eleven diskuterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller
kunskaper.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 10
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del
för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 10
Eleven förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och
väsentliga detaljer i lättillgänglig engelska i olika sammanhang och av olika
slag. Eleven väljer och värderar innehåll i källor av olika slag samt använder
på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation,
relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även
med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven relativt tydligt och
med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
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Eleven diskuterar utvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller
kunskaper.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 10
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 10
Eleven förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet
som detaljer i lättillgänglig engelska i olika sammanhang och av olika slag.
Eleven väljer och värderar innehåll i källor av olika slag samt använder på ett
relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och
interaktion.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation,
tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss
anpassning till syfte, mottagare och situation.
I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt
samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för
den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller
kunskaper.

Moderna språk för döva och hörselskadade
Inom ramen för elevens val
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 7
Eleven förstår vanliga, enkla ord och fraser i tydligt, enkelt språk om välbekanta ämnen.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och i
huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I interaktion uttrycker sig eleven mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar interaktionen.
Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 7
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del
för C är uppfyllda.
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Eleven förstår enkla ord och fraser i tydligt, enkelt språk om välbekanta
ämnen.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och
begripligt med vanliga ord och fraser.
I interaktion uttrycker sig eleven mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar interaktionen.
Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 7
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 7
Eleven förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt, enkelt
språk om välbekanta ämnen.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt
tydligt med vanliga ord och fraser.
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med vanliga
ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som underlättar interaktionen.
Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 10
Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt, enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen
produktion och interaktion.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt
med enstaka ord och fraser.
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord
och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 10
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 10
Eleven förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt, enkelt
språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i
anvisade källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin
egen produktion och interaktion.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt
tydligt med fraser och meningar.
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser
och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning
underlättar och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 10
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 10
Eleven förstår huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i tydligt,
enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det
valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt
och till viss del sammanhängande.
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och
förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika
sammanhang och områden där språket används.
Inom ramen för språkval
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 7
Eleven förstår vanliga, enkla ord och fraser i tydligt, enkelt språk om välbekanta ämnen.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och i
huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I interaktion uttrycker sig eleven mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar interaktionen.
Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 7
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Eleven förstår enkla ord och fraser i tydligt, enkelt språk om välbekanta
ämnen.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och
begripligt med vanliga ord och fraser.
I interaktion uttrycker sig eleven mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar interaktionen.
Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 7
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 7
Eleven förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt, enkelt
språk om välbekanta ämnen.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt
tydligt med vanliga ord och fraser.
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med vanliga
ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som underlättar interaktionen.
Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 10
Eleven förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt, enkelt
språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information
från ett avgränsat urval av källor samt använder på ett delvis relevant sätt
det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt
med fraser och meningar.
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser
och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika
sammanhang och områden där språket används.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 10
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 10
Eleven förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt, enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel
information från ett avgränsat urval av källor samt använder på ett relevant
sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt
och till viss del sammanhängande.
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika
sammanhang och områden där språket används.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 10
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 10
Eleven förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt, enkelt
språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information
från ett avgränsat urval av källor samt använder på ett relevant och effektivt
sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat,
relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och
meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar översiktligt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Rörelse och drama
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 7
Eleven utför rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar med viss
säkerhet. I samband med detta anpassar eleven sitt uttryck i huvudsak till
situationen och sammanhanget.
Genom estetiskt skapande uttrycker och kommunicerar eleven tankar och
idéer på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven använder sitt kroppsspråk
för att göra enkla gestaltningar.
Eleven uttrycker viss förståelse för estetiska uttrycks betydelse i olika sammanhang. Dessutom beskriver och jämför eleven karaktäristiska drag i olika
estetiska uttryck på ett enkelt sätt.
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Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del
för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 7
Eleven utför rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar med relativt
god säkerhet. I samband med detta anpassar eleven sitt uttryck väl till situationen och sammanhanget.
Genom estetiskt skapande uttrycker och kommunicerar eleven tankar och
idéer på ett fungerande sätt. Eleven använder sitt kroppsspråk för att göra
utvecklade gestaltningar.
Eleven uttrycker relativt god förståelse för estetiska uttrycks betydelse i
olika sammanhang. Dessutom beskriver och jämför eleven karaktäristiska
drag i olika estetiska uttryck på ett relativt utförligt sätt.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 7
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 7
Eleven utför rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar med god
säkerhet. I samband med detta anpassar eleven sitt uttryck mycket väl till
situationen och sammanhanget.
Genom estetiskt skapande uttrycker och kommunicerar eleven tankar och
idéer på ett väl fungerande sätt. Eleven använder sitt kroppsspråk för att göra
välutvecklade gestaltningar.
Eleven uttrycker god förståelse för estetiska uttrycks betydelse i olika sammanhang. Dessutom beskriver och jämför eleven karaktäristiska drag i olika
estetiska uttryck på ett utförligt sätt.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 10
Eleven utför dramatiseringar, rörelsekompositioner och danser med viss
säkerhet. I samband med detta anpassar eleven sitt uttryck i huvudsak till
situationen, sammanhanget och genren.
Genom estetiskt skapande uttrycker och kommunicerar eleven tankar och
idéer på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven använder sitt kroppsspråk
på ett varierat sätt för att göra enkla gestaltningar.
Eleven uttrycker viss förståelse för estetiska uttrycks betydelse i olika sammanhang. Dessutom tolkar eleven estetiska uttryck från olika genrer, kulturer
och tidsperioder på ett enkelt sätt.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 10
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 10
Eleven utför rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar med relativt
god säkerhet. I samband med detta anpassar eleven sitt uttryck väl till situationen, sammanhanget och genren.
Genom estetiskt skapande uttrycker och kommunicerar eleven tankar och
idéer på ett fungerande sätt. Eleven använder sitt kroppsspråk på ett varierat
sätt för att göra utvecklade gestaltningar.
Eleven uttrycker relativt god förståelse för estetiska uttrycks betydelse i
olika sammanhang. Dessutom tolkar eleven estetiska uttryck från olika genrer, kulturer och tidsperioder på ett utvecklat sätt.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 10
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 10
Eleven utför rörelsekompositioner, danser och dramatiseringar med god
säkerhet. I samband med detta anpassar eleven sitt uttryck mycket väl till
situationen, sammanhanget och genren.
Genom estetiskt skapande uttrycker och kommunicerar eleven tankar och
idéer på ett väl fungerande sätt. Eleven använder sitt kroppsspråk på ett
varierat sätt för att göra välutvecklade gestaltningar.
Eleven uttrycker god förståelse för estetiska uttrycks betydelse i olika sammanhang. Dessutom tolkar eleven estetiska uttryck från olika genrer, kulturer
och tidsperioder på ett välutvecklat sätt.

Svenska för döva och hörselskadade
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av
årskurs 1
Eleven läser meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda
lässtrategier på ett delvis fungerande sätt. Eleven återger och ger någon kommentar om någon del av innehållet och visar begynnande läsförståelse. Med
stöd av bilder eller frågor uppmärksammar eleven 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 för eleven enkla resonemang om texternas tydligt framträdande innehåll och jämför detta med egna
erfarenheter.
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 4
Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och
tar eleven enkla instruktioner.
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texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan 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 läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger
delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också
enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.
Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna
formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 7
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller
samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven 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 språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar 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 söker och väljer med viss säkerhet information från ett avgränsat
urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och
ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för enkla resonemang om informationens användbarhet.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 7
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del
för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 7
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen relativt väl. Dessutom förbereder och genomför eleven 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 språkriktighet med relativt god säkerhet.
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Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar 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 söker och väljer med relativt god säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar
och ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för utvecklade resonemang om
informationens användbarhet.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 7
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 7
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen väl.
Dessutom förbereder och genomför eleven 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
språkriktighet med god säkerhet.
Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar 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 söker och väljer med god säkerhet information från ett avgränsat
urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och
ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för välutvecklade resonemang om
informationens användbarhet.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 10
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
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 språkliga normer på ett i huvudsak
fungerande sätt.
Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss
säkerhet. Eleven för enkla resonemang om innehållet i olika texter. Eleven
visar också grundläggande kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang
som olika verk har tillkommit i.
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presenterar informationen på ett i huvudsak fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för
till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utifrån givna exempel enkla resonemang om några aspekter av
språk och språkbruk i Sverige och Norden.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 10
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del
för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 10
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 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 språkliga normer på ett
fungerande sätt.
Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt och visar god
läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet.
Eleven för utvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar
också goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk
har tillkommit i.
Eleven söker och väljer med relativt god säkerhet information från olika
källor och presenterar informationen på ett fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för
relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utifrån givna exempel enkla resonemang om några aspekter av
språk och språkbruk i Sverige och Norden.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 10
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 10
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 framställningar
med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
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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 språkliga normer på ett väl fungerande sätt.
Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och
visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter
med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.
Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och
presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för väl
underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och
relevans.
Eleven för utifrån givna exempel enkla resonemang om några aspekter av
språk och språkbruk i Sverige och Norden.

Teckenspråk för döva och hörselskadade
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 4
Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. I samtalen följer eleven till viss del språkets samtalsregler. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla
instruktioner.
Eleven planerar och producerar enkla berättande teckenspråkiga texter som
har en tydlig inledning, handling och avslutning. Elevens teckenspråk följer
till viss del språkets struktur.
Eleven visar grundläggande förståelse av innehållet i bekanta och elevnära
teckenspråkiga texter. Eleven återger delar av innehållet och för enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.
Eleven söker information ur någon anvisad teckenspråkig källa och återger
grundläggande delar av informationen med egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika tecken och begrepp så att innehållet klart framgår.
Eleven visar grundläggande kunskaper om skolan för döva och hörselskadade och dess betydelse för döva och hörselskadade barns möjlighet att utveckla sitt teckenspråk.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 7
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller
samtalen. Eleven följer språkets samtalsregler på ett i huvudsak fungerande
sätt och anpassar till viss del sin språkanvändning till mottagaren. Dessutom
förbereder och genomför eleven framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning samt med viss anpassning till syfte
och mottagare.
Eleven planerar och producerar olika slags teckenspråkiga texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
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texter. Dessutom sammanfattar eleven teckenspråkiga texter med viss säkerhet. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i
olika teckenspråkiga texter.
Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från ett avgränsat
urval av teckenspråkiga källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika tecken och begrepp.
Eleven visar grundläggande kunskaper om skolan för döva och hörselskadade ur ett historiskt perspektiv och om dess betydelse för teckenspråkets utveckling och för den teckenspråkiga gemenskapen.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 7
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del
för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 7
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen relativt väl. Eleven följer språkets samtalsregler på ett relativt väl fungerande
sätt och anpassar sin språkanvändning relativt väl till mottagaren. Dessutom
förbereder och genomför eleven framställningar med fungerande inledning,
innehåll och avslutning samt med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven planerar och producerar olika slags teckenspråkiga texter med
relativt tydligt innehåll, fungerande struktur och relativt god språklig variation.
Eleven visar god förståelse av olika typer av teckenspråkiga texter. Dessutom sammanfattar eleven teckenspråkiga texter med relativt god säkerhet.
Eleven för utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika
teckenspråkiga texter.
Eleven söker och väljer med relativt god säkerhet information från ett avgränsat urval av teckenspråkiga källor och presenterar informationen med
egna formuleringar och ämnesspecifika tecken och begrepp.
Eleven visar goda kunskaper om skolan för döva och hörselskadade ur ett
historiskt perspektiv och om dess betydelse för teckenspråkets utveckling och
för den teckenspråkiga gemenskapen.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 7
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 7
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen väl.
Eleven följer språkets samtalsregler på ett väl fungerande sätt och anpassar
sin språkanvändning väl till mottagaren. Dessutom förbereder och genomför
eleven framställningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning samt med god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven planerar och producerar olika slags teckenspråkiga texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation.
Eleven visar mycket god förståelse av olika typer av teckenspråkiga texter.
Dessutom sammanfattar eleven teckenspråkiga texter med god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika
teckenspråkiga texter.
Eleven söker och väljer med god säkerhet information från ett avgränsat
urval av teckenspråkiga källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika tecken och begrepp.
Eleven visar mycket goda kunskaper om skolan för döva och hörselskadade ur ett historiskt perspektiv och om dess betydelse för teckenspråkets utveckling och för den teckenspråkiga gemenskapen.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 10
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. Eleven följer språkets samtalsregler på ett i
huvudsak fungerande sätt och anpassar till viss del sin språkanvändning till
samtalssituationen. Dessutom förbereder och genomför eleven framställningar med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning
till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven planerar och producerar olika slags teckenspråkiga texter med viss
språklig variation, i huvudsak fungerande struktur samt viss anpassning till
texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på
ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven visar grundläggande förståelse av olika typer av teckenspråkiga
texter. Dessutom sammanfattar eleven teckenspråkiga texter med viss säkerhet. Eleven för också enkla resonemang om budskap i olika teckenspråkiga
texter.
Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika teckenspråkiga källor och presenterar informationen på ett i huvudsak fungerande
sätt med egna formuleringar och ämnesspecifika tecken och begrepp.
Eleven visar grundläggande kunskaper om organisationer och mötesplatser för döva och hörselskadade och om den betydelse de har och har haft.
Dessutom beskriver eleven på ett enkelt sätt likheter och skillnader i dövas
och hörselskadades situation i olika tider och på olika platser. Eleven visar
även grundläggande kunskaper om teckenspråkets ställning och teckenspråkstalares rättigheter i Sverige och i övriga världen.

16

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 10

SKOLFS 2020:189

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del
för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 10
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. Eleven följer språkets samtalsregler på ett fungerande sätt och anpassar sin språkanvändning relativt väl till samtalssituationen. Dessutom förbereder och genomför eleven framställningar med fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven planerar och producerar olika slags teckenspråkiga texter med relativt god språklig variation, fungerande struktur samt relativt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga
normer på ett fungerande sätt.
Eleven visar god förståelse av olika typer av teckenspråkiga texter. Dessutom sammanfattar eleven teckenspråkiga texter med god säkerhet. Eleven
för också utvecklade resonemang om budskap i olika teckenspråkiga texter.
Eleven söker och väljer med relativt god säkerhet information från olika
teckenspråkiga källor och presenterar informationen på ett fungerande sätt
med egna formuleringar och ämnesspecifika tecken och begrepp.
Eleven visar goda kunskaper om organisationer och mötesplatser för döva
och hörselskadade och om den betydelse de har och har haft. Dessutom beskriver eleven på ett relativt utförligt sätt likheter och skillnader i dövas och
hörselskadades situation i olika tider och på olika platser. Eleven visar även
goda kunskaper om teckenspråkets ställning och teckenspråkstalares rättigheter i Sverige och i övriga världen.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 10
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 10
Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar
samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Eleven följer språkets samtalsregler på ett väl fungerande
sätt och anpassar sin språkanvändning väl till samtalssituationen. Dessutom
förbereder och genomför eleven framställningar med väl fungerande struktur
och innehåll samt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven planerar och producerar olika slags teckenspråkiga texter med god
språklig variation, väl fungerande struktur samt god anpassning till texttyp,
syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl
fungerande sätt.
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Eleven visar mycket god förståelse av olika typer av teckenspråkiga texter.
Dessutom sammanfattar eleven teckenspråkiga texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om budskap i olika teckenspråkiga
texter.
Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika teckenspråkiga källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt med
egna formuleringar och ämnesspecifika tecken och begrepp.
Eleven visar mycket goda kunskaper om organisationer och mötesplatser
för döva och hörselskadade och om den betydelse de har och har haft. Dessutom beskriver eleven på ett utförligt sätt likheter och skillnader i dövas och
hörselskadades situation i olika tider och på olika platser. Eleven visar även
mycket goda kunskaper om teckenspråkets ställning och teckenspråkstalares
rättigheter i Sverige och i övriga världen.
Teckenspråk för nybörjare
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 4
Eleven samtalar om elevnära och vardagliga ämnen och ställer någon fråga
och ger någon enkel kommentar. När eleven berättar om vardagliga och elevnära händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet. Dessutom ger och tar eleven enkla instruktioner.
Eleven planerar och producerar enkla och elevnära berättande teckenspråkiga texter med ett i huvudsak begripligt innehåll.
Eleven visar grundläggande förståelse av det huvudsakliga innehållet i bekanta och elevnära teckenspråkiga texter. Eleven återger delar av innehållet
på ett enkelt sätt och för enkla resonemang om tydligt framträdande budskap
i texterna.
Eleven söker information ur någon anvisad teckenspråkig källa och återger
grundläggande delar av informationen så att innehållet blir begripligt.
Eleven visar grundläggande kunskaper om skolan för döva och hörselskadade och dess betydelse för döva och hörselskadade barns möjlighet att utveckla sitt teckenspråk.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 7
Eleven samtalar om elevnära och bekanta ämnen på ett sätt som till viss del
upprätthåller samtalet. Eleven förbereder och genomför enkla framställningar
med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Eleven planerar och producerar enkla och elevnära teckenspråkiga texter
med begripligt innehåll.
Eleven visar grundläggande förståelse av det huvudsakliga innehållet i
enkla teckenspråkiga texter. Dessutom sammanfattar eleven enkla teckenspråkiga texter med viss säkerhet. Eleven för på ett i huvudsak fungerande
sätt enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika teckenspråkiga texter.
Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från ett avgränsat
urval av teckenspråkiga källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika tecken och begrepp.
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dade ur ett historiskt perspektiv och om dess betydelse för teckenspråkets utveckling och för den teckenspråkiga gemenskapen.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 7
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del
för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 7
Eleven samtalar om elevnära och bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller
samtalet relativt väl. Eleven förbereder och genomför enkla framställningar
med fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Eleven planerar och producerar enkla och elevnära teckenspråkiga texter
med relativt tydligt innehåll.
Eleven visar god förståelse av det huvudsakliga innehållet i enkla teckenspråkiga texter. Dessutom sammanfattar eleven enkla teckenspråkiga texter
med relativt god säkerhet. Eleven för på ett fungerande sätt enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika teckenspråkiga texter.
Eleven söker och väljer med relativt god säkerhet information från ett avgränsat urval av teckenspråkiga källor och presenterar informationen med
egna formuleringar och ämnesspecifika tecken och begrepp.
Eleven visar grundläggande kunskaper om skolan för döva och hörselskadade ur ett historiskt perspektiv och om dess betydelse för teckenspråkets utveckling och för den teckenspråkiga gemenskapen.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 7
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 7
Eleven samtalar om elevnära och bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller
samtalet väl. Eleven förbereder och genomför enkla framställningar med väl
fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Eleven planerar och producerar enkla och elevnära teckenspråkiga texter
med tydligt innehåll.
Eleven visar mycket god förståelse av det huvudsakliga innehållet i enkla
teckenspråkiga texter. Dessutom sammanfattar eleven enkla teckenspråkiga
texter med god säkerhet. Eleven för på ett väl fungerande sätt enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika teckenspråkiga texter.
Eleven söker och väljer med god säkerhet information från ett avgränsat
urval av teckenspråkiga källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika tecken och begrepp.
Eleven visar grundläggande kunskaper om skolan för döva och hörselskadade ur ett historiskt perspektiv och om dess betydelse för teckenspråkets utveckling och för den teckenspråkiga gemenskapen.
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Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 10
Eleven samtalar och framför åsikter om bekanta ämnen på ett sätt som till viss
del utvecklar samtalen. Eleven följer språkets samtalsregler på ett i huvudsak
fungerande sätt och anpassar till viss del sin språkanvändning till mottagaren. Dessutom förbereder och genomför eleven enkla framställningar med i
huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till syfte
och mottagare.
Eleven planerar och producerar olika slags teckenspråkiga texter med begripligt innehåll och viss språklig variation samt viss anpassning till texttyp.
Eleven följer språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven visar grundläggande förståelse av det huvudsakliga innehållet i
olika typer av teckenspråkiga texter. Dessutom sammanfattar eleven teckenspråkiga texter med viss säkerhet. Eleven för enkla resonemang om tydligt
framträdande budskap i olika teckenspråkiga texter.
Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika teckenspråkiga källor och presenterar informationen på ett i huvudsak fungerande
sätt med egna formuleringar och ämnesspecifika tecken och begrepp.
Eleven visar grundläggande kunskaper om organisationer och mötesplatser för döva och hörselskadade och om den betydelse de har och har haft.
Dessutom beskriver eleven på ett enkelt sätt likheter och skillnader i dövas
och hörselskadades situation i olika tider och på olika platser. Eleven visar
även grundläggande kunskaper om teckenspråkets ställning och teckenspråkstalares rättigheter i Sverige och i övriga världen.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 10
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del
för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 10
Eleven samtalar och framför åsikter om bekanta ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen relativt väl. Eleven följer språkets samtalsregler på ett fungerande sätt och anpassar sin språkanvändning relativt väl till mottagaren.
Dessutom förbereder och genomför eleven enkla framställningar med
fungerande struktur och innehåll samt relativt god anpassning till syfte och
mottagare.
Eleven planerar och producerar olika slags teckenspråkiga texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation samt med relativt
god anpassning till texttyp. Eleven följer språkliga normer på ett fungerande
sätt.
Eleven visar god förståelse av det huvudsakliga innehållet i olika typer av
teckenspråkiga texter. Dessutom sammanfattar eleven olika teckenspråkiga
texter med relativt god säkerhet. Eleven för utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika teckenspråkiga texter.
Eleven söker och väljer med relativt god säkerhet information från olika
teckenspråkiga källor och presenterar på ett fungerande sätt informationen
med egna formuleringar och ämnesspecifika tecken och begrepp.
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och hörselskadade och om den betydelse de har och har haft. Dessutom beskriver eleven på ett enkelt sätt likheter och skillnader i dövas och hörselskadades situation i olika tider och på olika platser. Eleven visar även goda kunskaper om teckenspråkets ställning och teckenspråkstalares rättigheter i Sverige och i övriga världen.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 10
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del
för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 10
Eleven samtalar och framför åsikter om bekanta ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen väl. Eleven följer språkets samtalsregler på ett väl fungerande sätt och anpassar sin språkanvändning väl till mottagaren. Dessutom
förbereder och genomför eleven enkla framställningar med väl fungerande
struktur och innehåll samt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven planerar och producerar olika slags teckenspråkiga texter med tydligt innehåll och god språklig variation samt god anpassning till texttyp. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.
Eleven visar mycket god förståelse av det huvudsakliga innehållet i olika
typer av teckenspråkiga texter. Dessutom sammanfattar eleven olika teckenspråkiga texter med god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om
tydligt framträdande budskap i olika teckenspråkiga texter.
Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika teckenspråkiga källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt med
egna formuleringar och ämnesspecifika tecken och begrepp.
Eleven visar mycket goda kunskaper om organisationer och mötesplatser
för döva och hörselskadade och om den betydelse de har och har haft. Dessutom beskriver eleven på ett enkelt sätt likheter och skillnader i dövas och
hörselskadades situation i olika tider och på olika platser. Eleven visar även
mycket goda kunskaper om teckenspråkets ställning och teckenspråkstalares
rättigheter i Sverige och i övriga världen.
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