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Nu kommer betyg att sättas redan från 
årskurs 6. Betygen är ett sätt att visa 
hur det går för ditt barn i skolan. I den 
här broschyren får du veta mer om betyg. 

Från och med höstterminen 2012 sätts terminsbetyg från  
årskurs 6 i grundskolan. Terminsbetygen är en bedömning  
av de kunskaper ditt barn har visat fram till betygssättningen.  
I språkval (till exempel franska, tyska och spanska) får ditt 
barn betyg från årskurs 7.  

Terminsbetyg sätts i årskurserna 6–9. Det 
sista betyget ditt barn får på vårterminen 
i årskurs 9 är ett slutbetyg. Det är med 
det betyget som man söker vidare till 
gymnasieskolan.
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Tydlig information minskar  
risken för missförstånd

Alla elever ska få information om mål och kunskapskrav när 
undervisningen i ett ämne börjar och under utbildningens 
gång. Läraren ska informera om hur det går för ditt barn  
i skolan och på vilka grunder betygen kommer att sättas. 

Betyg är ett verktyg för att visa hur ditt barns kunskaper 
motsvarar kunskapskraven. Betyget kan också ge en signal 
om ditt barn behöver stöd för att uppnå kunskapskraven för 
lägsta godkända betyg. Även utvecklingssamtalet och den 
individuella utvecklingsplanen ger dig information om hur det 
går för ditt barn i skolan. 

Du och ditt barn har också rätt att få information om skälen 
för betyget i ett ämne från den lärare som har beslutat om 
betyget.
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Betygsskalan

I grundskolan har betygsskalan sex steg: A, 
B, C, D, E och F. A är det högsta betyget och  
E är det lägsta godkända betyget. F är inte 
godkänt. Betyg ska sättas efter hela betygs-
skalan. Ditt barn har alltså möjlighet att få 
betyget A redan i årskurs 6. 

Om det inte går att sätta ett betyg för att ditt 
barn har varit borta för mycket från skolan 
markeras det med ett streck. 



Frånvaro 

Du har som vårdnadshavare det yttersta ansvaret för att ditt 
barn deltar i skolarbetet. Om ditt barn har varit frånvarande 
utan tillåtelse från läraren eller rektorn kallas det ogiltig  
frånvaro. Om ditt barn är ogiltigt frånvarande har du som  
vårdnadshavare rätt att få veta det samma dag. Ogiltig  
frånvaro skrivs in i terminsbetyget. 
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Nationella prov 

Ditt barn har redan genomfört nationella prov i årskurs 3.  
I årskurs 6 genomförs nationella prov i engelska, matematik, 
svenska eller svenska som andraspråk, ett SO-ämne och  
i ett NO-ämne. I SO ingår geografi, historia, religionskunskap 
och samhällskunskap. I NO ingår biologi, fysik och kemi. 

Nationella prov hjälper läraren att bedöma ditt barns  
kunskaper och är ett stöd för lärarens betygssättning.
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Betyg i grundsärskolan

I grundsärskolan sätts bara betyg om du eller ditt barn begär 
det. Det gäller inte i träningsskolan, där betyg inte sätts. 
Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. Om barnet inte 
uppnår kraven för betyget E sätts inget betyg. 

Streck används inte i grundsärskolan. Däremot ska ogiltig 
frånvaro finnas med i terminsbetyget. I grundsärskolan  
genomförs inga nationella prov.





Vill du veta mer om betyg? 

Läs mer på www.skolverket.se/betyg


