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Betyg tycker jag är bra för de visar hur
det går för mig. Jag får veta saker i förväg av
min lärare om vad som krävs för vad jag ska kunna
för ett visst betyg. Då vet jag hur mycket jag behöver
satsa. Man får veta vilka mål man ska satsa på och
det är ganska viktigt, tycker jag, för att utveckla det
som jag inte är bra på. Jag kanske behöver
satsa mycket mer än jag tror.
– Amina, årskurs 6

Betyg varje termin från årskurs 6
Ditt barns kunskaper betygssätts i relation till de kunskapskrav som finns för varje ämne. Hela betygsskalan kan användas
när läraren sätter betyg, varje termin. Ditt barn kan alltså få
högsta betyg redan på hösten i årskurs 6. Läraren beslutar
om ett nytt betyg varje termin utifrån de kunskaper som ditt
barn har visat i ämnet fram till betygssättningen.
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Slutbetyget i årskurs 9
I årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 kallas de
betyg ditt barn får för terminsbetyg. Det sista betyget som
ditt barn får på vårterminen i årskurs 9 är ett slutbetyg.
När ditt barn söker vidare till gymnasieskolan får hon eller
han ett preliminärt antagningsbesked utifrån terminsbetyget
på höstterminen i årskurs 9. Men det är utifrån slutbetyget
som den definitiva antagningen sker.

Läraren hjälper
ditt barn att utvecklas
Alla barn i skolan ska få den ledning och stimulans de behöver
för att utvecklas så långt som möjligt i skolan. Läraren hjälper
ditt barn framåt genom att fortlöpande berätta vilka kunskaper
hon eller han behöver utveckla. Ditt barn ska vara medveten
om på vilka grunder betyg sätts.
Betyget visar hur ditt barns kunskaper motsvarar kunskapskraven i varje ämne. Minst en gång varje termin har du och
ditt barn, tillsammans med läraren, ett utvecklingssamtal.
Samtalet ska ge information om hur det går i de ämnen
som ditt barn fått undervisning i. Om ditt barn behöver extra
hjälp för att uppnå kunskapskraven för lägsta godkända
betyg, E, har hon eller han rätt till särskilt stöd i skolan.
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Om ditt barn inte är i skolan
Om ditt barn på grund av sjukdom har missat en del av
undervisningen som är nödvändig för att uppfylla kunskapskravet i ett ämne, behöver skolan ge ditt barn möjlighet att
ta igen detta.
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. Då har du som vårdnadshavare rätt att få veta det
samma dag.
Har ditt barn varit frånvarande så mycket att läraren saknar
underlag för betygssättning markeras det med ett streck
i betyget. Ogiltig frånvaro skrivs in i terminsbetyget.
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Betyg i SO och NO
Det är möjligt för läraren att sätta ett sammanfattande betyg
(ofta kallat blockbetyg) i SO och/eller NO i årskurs 6. Det är
rektorn på skolan som beslutar om detta inför läsårets start.
Det här innebär att undervisningen i huvudsak kommer att
vara ämnesövergripande.
Eftersom det är rektorns beslut kan det se olika ut mellan
olika skolor och mellan olika klasser på samma skola. Du
som vårdnadshavare och ditt barn ska redan vid läsårets
start få information om läraren kommer att sätta blockbetyg
eller betyg i de enskilda ämnena.

Kunskap kan visas på flera olika sätt
Vid betygssättningen ska läraren använda all tillgänglig information om elevens kunskaper och göra en allsidig bedömning
av dessa kunskaper. Det finns många sätt för ditt barn att
visa kunskaper och flera sätt för läraren att göra bedömningar.
Det kan handla om muntliga redovisningar, teater, foto, bilder,
skriva berättelser eller faktatexter med mera. Skriftliga prov
är ett sätt för läraren att göra en bedömning av ditt barns
kunskaper.
Inget enskilt prov, inte ens ett nationellt prov, kan ensamt
avgöra betyget. Det är viktigt att ditt barn får flera chanser
att på olika sätt visa vad hon eller han kan.
Nationella prov hjälper läraren att bedöma elevernas kunskaper
och är ett stöd för lärarens betygssättning. Det betyder inte
att resultatet på de nationella proven behöver vara detsamma
som det betyg som ditt barn får i slutet av terminen.
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Jag har fått A på två
prov och E på ett
– får jag D i betyg då?

Betyget ska inte
vara en överraskning
Läraren ska förklara på vilka grunder ett betyg sätts samt
stimulera och ge ditt barn återkoppling i skolarbetet. På
så sätt ska betyget som ditt barn får i slutet av terminen
inte bli någon överraskning. Om ditt barn eller du som
vårdnadshavare ändå vill få information om skälen för
betyget i ett ämne har ni rätt att få det av den lärare som
har beslutat om betyget.
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Grundsärskolan
Om ditt barn går i grundsärskolan sätter läraren betyg om du
eller ditt barn begär det. Betyg sätts bara i slutet av terminen.
I de fall betyg sätts i grundsärskolan används inte betyget F
och streck. Inom inriktningen träningsskolan sätts inte betyg.
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Vill du veta mer om betyg?
Läs mer på www.skolverket.se/betyg

