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Bilaga 1. Bestämmelser som
de allmänna råden utgår ifrån
Skollagen (2010:800)
1 kap. Inledande bestämmelser
LIKVÄRDIG UTBILDNING

9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och
inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.
2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning
KOMPETENSUTVECKLING

34 § Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna
ges möjligheter till kompetensutveckling.
Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan personal vid
förskole- och skolenheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller
för skolväsendet.
3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen
REKTORNS ANSVAR

14 § Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra
författningar.
INFORMATION OM GRUNDERNA FÖR BETYGSSÄTTNINGEN

15 § Eleverna ska informeras om de grunder som tillämpas vid betygssättningen.
INFORMATION OM SKÄLEN FÖR BETYGET

17 § Den som har beslutat betyget ska på begäran upplysa eleven och elevens
vårdnadshavare om skälen för betyget.
4 kap. Kvalitet och inflytande
Systematiskt kvalitetsarbete
HUVUDMANNANIVÅ

3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
ENHETSNIVÅ

4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i
3 § ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare,
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare
och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten
genomförs enligt första och andra styckena.
10 kap. Grundskolan
BETYG INNAN ETT ÄMNE HAR AVSLUTATS

19 § När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen bygga på
en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den
aktuella terminen.

Vid bedömningen ska elevens kunskaper
1. i årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid
betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6, och
2. efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid
betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9.
BETYG NÄR ETT ÄMNE HAR AVSLUTATS

20 § När betyg sätts efter det att ett ämne har avslutats ska betyget bestämmas
med hjälp av bestämda kunskapskrav.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om kunskapskrav.
20 a § Vid betygssättning enligt 19 och 20 §§ i ett ämne som det ges ett nationellt prov i ska elevens resultat på det provet särskilt beaktas. Provresultatet eller
resultat på delprov ska dock inte särskilt beaktas om det finns särskilda skäl.
21 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20
§§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i
slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller
andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som
utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.
11 kap. Grundsärskolan
BETYG INNAN ETT ÄMNE HAR AVSLUTATS

22 § När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen bygga på
en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den
aktuella terminen.
Vid bedömningen ska elevens kunskaper
1. i årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid
betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6, och
2. efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid
betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9.
BETYG NÄR ETT ÄMNE HAR AVSLUTATS

23 § När betyg sätts efter det att ett ämne har avslutats ska betyget bestämmas
med hjälp av bestämda kunskapskrav.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om kunskapskrav.
23 a § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 22 och 23
§§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i
slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning, utom
elevens utvecklingsstörning, eller andra liknande personliga förhållanden som
inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna
nå ett visst kunskapskrav. Utvecklingsstörningen får dock beaktas om det finns
synnerliga skäl.
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12 kap. Specialskolan
BETYG INNAN ETT ÄMNE HAR AVSLUTATS

19 § När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen bygga på
en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den
aktuella terminen.
Vid bedömningen ska elevens kunskaper
1. i årskurs 7 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid
betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 7, och
2. efter årskurs 7 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid
betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 10.
BETYG NÄR ETT ÄMNE HAR AVSLUTATS

20 § När betyg sätts efter det att ett ämne har avslutats ska betyget bestämmas
med hjälp av bestämda kunskapskrav.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om kunskapskrav.
20 a § Vid betygssättning enligt 19 och 20 §§ i ett ämne som det ges ett nationellt prov i ska elevens resultat på det provet särskilt beaktas. Provresultatet eller
resultat på delprov ska dock inte särskilt beaktas om det finns särskilda skäl.
21 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20
§§ bortses från enstaka delar av kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet
av årskurs 7 eller 10. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning, utöver
dövhet eller hörselskada, eller andra liknande personliga förhållanden som inte
är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå
ett visst kunskapskrav.
13 kap. Sameskolan
BETYG INNAN ETT ÄMNE HAR AVSLUTATS

20 § Betygssättningen ska på höstterminen i årskurs 6 bygga på en bedömning
av de kunskaper som eleven har inhämtat i ämnet till och med den aktuella
terminen. Vid bedömningen ska elevens kunskaper ställas i relation till de
kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6.
BETYG NÄR ETT ÄMNE HAR AVSLUTATS

21 § När betyg sätts efter det att ett ämne har avslutats ska betyget bestämmas
med hjälp av bestämda kunskapskrav.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om kunskapskrav.
21 a § Vid betygssättning enligt 20 och 21 §§ i ett ämne som det ges ett nationellt prov i ska elevens resultat på det provet särskilt beaktas. Provresultatet eller
resultat på delprov ska dock inte särskilt beaktas om det finns särskilda skäl.
21 b § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 20 och 21
§§ bortses från enstaka delar av kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet
av årskurs 6. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande
personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt
hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.
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15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan
BETYGSSÄTTNING

24 § Som betyg på en kurs ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F
användas. Betyg ska bestämmas med hjälp av de kunskapskrav som har föreskrivits för en kurs.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om kunskapskrav.
25 a § Vid betygssättning i en kurs som det ges ett nationellt prov i ska elevens
resultat på det provet särskilt beaktas. Provresultatet eller resultat på delprov ska
dock inte särskilt beaktas om det finns särskilda skäl.
26 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från
enstaka delar av kunskapskraven. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning
eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och
som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.
De kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar
eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas.
18 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan
BETYGSSÄTTNING

23 § Som betyg för godkända resultat på en kurs ska någon av beteckningarna
A, B, C, D eller E användas. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg
med E. Betyg ska sättas med hjälp av de kunskapskrav som har föreskrivits för
en kurs.
För den elev som inte har uppnått kraven för betyget E, ska betyg inte sättas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om kunskapskrav.
25 § Om det finns särskilda skäl, får det vid betygssättningen bortses från
enstaka delar av kunskapskraven. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning
eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och
som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.
En utvecklingsstörning får dock bara beaktas om det finns synnerliga skäl.
De kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar
eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas.
20 kap. Kommunal vuxenutbildning
TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER

37 § Betyg på kurser i utbildning på grundläggande nivå och i svenska för
invandrare ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande
till uppställda kunskapskrav i kursplaner. Betyg på kurser i utbildning på
gymnasial nivå ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande
till uppställda kunskapskrav i ämnesplaner.
Kunskapskrav ska finnas för varje kurs där betyg ska sättas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om kunskapskrav.
37 a § Vid betygssättning i en kurs som det ges ett nationellt prov i ska elevens
resultat på det provet särskilt beaktas. Provresultatet eller resultat på delprov ska
dock inte särskilt beaktas om det finns särskilda skäl.
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38 § Om det finns särskilda skäl, får det vid betygssättningen bortses från
enstaka kunskapskrav eller från enstaka delar av sådana krav. Med särskilda
skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden
som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska
kunna nå ett visst kunskapskrav. De kunskapskrav som rör säkerhet och de som
hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid
uppfyllas.
21 kap. Särskild utbildning för vuxna
BETYGSSÄTTNING

20 § Betyg på kurser i utbildning på grundläggande nivå ska grundas på en
bedömning av elevens kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i
kursplaner. Betyg på kurser i utbildning på gymnasial nivå ska grundas på en
bedömning av elevens kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i
ämnesplaner.
Kunskapskrav ska finnas för varje kurs där betyg ska sättas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om kunskapskrav.
20 a § Om det finns särskilda skäl, får det vid betygssättningen bortses från
enstaka kunskapskrav eller från enstaka delar av sådana krav. Med särskilda skäl
avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som
inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna
nå ett visst kunskapskrav. En utvecklingsstörning får dock bara beaktas om det
finns synnerliga skäl. De kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till
lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas.
Skolförordningen (2011:185)
6 kap. Betyg
Betygssättning
KUNSKAPSKRAV

7 § Kunskapskrav ska finnas för betygen A–E.
Kraven för betygen A, C och E ska precisera vilka kunskaper som krävs för
respektive betyg. Kunskapskravet för betyget D innebär att kraven för E och
till övervägande delen för C är uppfyllda. Kravet för betyget B innebär att även
kraven för C och till övervägande delen för A är uppfyllda.
Gymnasieförordningen (2010:2039)
8 kap. Betyg, gymnasieexamen och prövning
KUNSKAPSKRAV

2 § Kunskapskrav ska finnas för betygen A–E.
Kraven för betygen A, C och E ska precisera vilka kunskaper som krävs för
respektive betyg. Kunskapskravet för betyget D innebär att kraven för E och till
övervägande del för C är uppfyllda. Kravet för betyget B innebär att även kraven
för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
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Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
4 kap. Betyg, gymnasieexamen och prövning
BETYG

9 § Kunskapskrav ska finnas för betygen A–E.
Kraven för betygen A, C och E ska precisera vilka kunskaper som krävs för
respektive betyg. Kunskapskravet för betyget D innebär att kraven för E och till
övervägande del för C är uppfyllda. Kravet för betyget B innebär att även kraven
för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Utdrag ur 2.2 Kunskaper
RIKTLINJER

Läraren ska
• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.
Utdrag ur 2.3 Elevernas ansvar och inflytande
RIKTLINJER

Läraren ska
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.
Utdrag ur 2.7 Bedömning och betyg
RIKTLINJER

Läraren ska
• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens
kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en
allsidig bedömning av dessa kunskaper.
Utdrag ur 2.8 Rektorns ansvar

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt
ansvar för att
• personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt
ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela
med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen.
Förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan
Utdrag ur 2.2 Kunskaper
RIKTLINJER

Läraren ska
• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.
Utdrag ur 2.3 Elevernas ansvar och inflytande
RIKTLINJER

Läraren ska
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.
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Utdrag ur 2.7 Bedömning och betyg
RIKTLINJER

Läraren ska
• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens
kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig
bedömning av dessa kunskaper.
Utdrag ur 2.8 Rektorns ansvar

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt
ansvar för att
• personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt
ska kunna utföra sina uppgifter.
Förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan
samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
Utdrag ur 2.2 Kunskaper
RIKTLINJER

Läraren ska
• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.
Utdrag ur 2.3 Elevernas ansvar och inflytande
RIKTLINJER

Läraren ska
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.
Utdrag ur 2.7 Bedömning och betyg
RIKTLINJER

Läraren ska
• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens
kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en
allsidig bedömning av dessa kunskaper.
Utdrag ur 2.8 Rektorns ansvar

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt
ansvar för att
• personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt
ska kunna utföra sina uppgifter.
Förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan
samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
Utdrag ur 2.2 Kunskaper
RIKTLINJER

Läraren ska
• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.
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Utdrag ur 2.3 Elevernas ansvar och inflytande
RIKTLINJER

Läraren ska
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.
Utdrag ur 2.7 Bedömning
RIKTLINJER

Läraren ska
• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling,
muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera
rektorn.
Utdrag ur 2.8 Rektorns ansvar

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt
ansvar för att
• personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt
ska kunna utföra sina uppgifter.
Förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan
Utdrag ur 2.1 Kunskaper
RIKTLINJER

Läraren ska
• samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen.
Utdrag ur 2.3 Elevernas ansvar och inflytande
RIKTLINJER

Läraren ska
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.
Utdrag ur 2.5 Bedömning och betyg
RIKTLINJER

Läraren ska vid betygssättningen
• utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt
utvärdera varje elevs kunskaper.
Utdrag ur 2.6 Rektorns ansvar

Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal
i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett
särskilt ansvar för att
• lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling
som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.
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Förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan
Utdrag ur 2.1 Kunskaper
RIKTLINJER

Läraren ska
• samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen.
Utdrag ur 2.3 Elevernas ansvar och inflytande
RIKTLINJER

Läraren ska
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.
Utdrag ur 2.5 Bedömning och betyg
RIKTLINJER

Läraren ska vid bedömningen och betygssättningen
• utifrån de nationella kunskapskrav och kravnivåer som finns för respektive
kurs och ämnesområde allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper.
Utdrag ur 2.6 Rektorns ansvar

Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal
i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett
särskilt ansvar för att
• lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som
krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.
Förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen
Utdrag ur 2.1 Kunskaper
RIKTLINJER

Läraren ska
• i förekommande fall samverka med andra lärare i arbetet med att nå
utbildningsmålen.
Utdrag ur 2.3 Bedömning och betyg
RIKTLINJER

Läraren ska vid betygssättningen
• utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt
utvärdera varje elevs kunskaper.
Utdrag ur 2.4 Rektorns ansvar

Som pedagogisk ledare för vuxenutbildningen och som chef för lärarna och
övrig personal i verksamheten har rektorn ansvar för verksamhetens resultat och
har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
• lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal får möjligheter till den
kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina
uppgifter och kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap,
samt att lära av varandra för att utveckla verksamheten.
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