
 

 

Konkretisering av Skolverkets kunskapskrav för åk 1 

 

Svenska  

 

Eleven ska kunna 

 berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling 

framgår 

 ta enkla muntliga instruktioner 

 lyssna och återberätta 

 läsa enkla elevnära texter och återberätta handlingen 

 läsa elevnära faktatexter 

 skriva tydliga bokstäver 

 skriva med mellanrum mellan orden 

 skriva ljudenliga ord och meningar 

 

 

Matematik  

  

Eleven ska kunna 

 skriva och läsa siffrorna 0-9 

 läsa och skriva talen 0-20 

 ordningstal 1-10 

 uppfatta antalen 1-10 

 ramsräkna uppåt 0-100 med start på olika ställen på talraden 

 beskriva mönster i enkla talföljder (10-skutt) 

 additions- och subtraktionstabellerna 0-10 

 använda kommutativa lagen (2+3=3+2) 

 använda tecknen +, - och = 

 symbolerna för större än och mindre än 

 udda och jämna tal upp till 10 

 problemlösning 

 hälften och dubbelt 

 göra räknesagor, addition och subtraktion 0-10 

 fortsätta enkla mönster/ konstruktioner 

 benämna, beskriva och avbilda cirkel, kvadrat, rektangel och triangel 

 lägesord som tex. ovanför, under, bredvid 

 klockans hel och halvtimmar 

 väga i viktenheten kg 

 mäta i centimeter och meter 

 mäta i deciliter och liter 

 avläsa och gör enkla stapeldiagram 

 



 

 

Bild  

 

Eleven ska kunna 

 framställa egna bilder med bl.a. färgpennor, kritor, vattenfärger  

 använda olika material som papper, lera och naturmaterial  

 klippa och klistra 

 

 

Teknik  

 

Eleven ska kunna 

 namnge några vanliga tekniska föremål och beskriva hur de fungerar  

 göra enkla undersökningar 

 

 

Engelska  

 

Eleven ska kunna 

 förstå enkla ord och fraser  

 aktivt delta i mycket enkla dialoger, lekar och parövningar. 

 dramatisera enkla engelska barnramsor och bekanta sig med ord i dessa 

 

 

 

Samhällsorienterande ämnen 

 

Eleven ska kunna 

 något om innebörden av de demokratiska grundprinciperna; röstning och 

majoritetsbeslut  

 tillämpa demokratiska principer i klass- och elevråd  

 något om FN:s Barnkonvention  

 våra vanligaste högtider och varför vi firar dem  

 vad en religion är och olika trosuppfattningar 

 några trafikregler och vägmärken för gång- och cykeltrafikanter  

 samtala om och ta ställning i etiska frågor som rör elevens vardag  

 respektera att människor har olika värderingar  

 namnen på årstiderna och vad som kännetecknar dem  

 beskriva jordens form 

 några viktiga samhälls-funktioner; polis, brandkår, sjukvård, skola mm.  

 känna till något om Funbos byggnader och historia 

 

 

 



 

 

 

Naturorienterande ämnen 

 

Eleven ska kunna 

 årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider  

 djur och växter i närmiljön samt på bondgården  

 betydelsen av mat, sömn och hygien, motion och sociala relationer för att må 

bra  

 kroppsdelarnas namn  

 begreppet jämvikt  

 materials egenskaper, hur föremål kan sorteras efter olika egenskaper och om 

de flyter eller sjunker  

 skriva berättelser och faktatexter om djur och natur  

 att ämnen har olika egenskaper 

 utföra mycket enkla naturvetenskapliga undersökningar 

 göra mycket enkla dokumentationer av sina undersökningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


