
 

EXEMPEL PÅ BETYGSANTECKNINGAR  

 
 
LÄSÅRSBETYG ÅRSKURS 6 
 
Utbildningsanordnare och skolans namn 
Elevens namn och födelsetid 
Datum då betyget utfärdas 
 
 
Elevens studieprogram    Omfattning Bedömning   
 
Modersmål och litteratur    
 Svenska och litteratur    x åvt  8 
Det andra inhemska språket 
 Finska (A1-lärokurs, modersmålsinriktad finska) x åvt  7  
Främmande språk 
 Engelska (A2)     x åvt  10 
Matematik      x åvt  7* 
Omgivningslära      x åvt  5 
Religion/Livsåskådningskunskap    x åvt  7 
Historia       x åvt  9 
Samhällslära      x åvt  10  
Musik       x åvt  6 
 Kurs i att spela i band     1 åvt  godkänd  
Bildkonst      x åvt  8 
 Fördjupad valfri kurs i bildkonst    2 åvt  7  
Slöjd       x åvt  9 
Gymnastik      x åvt  10 
 
Tillämpade valfria ämnen 
 Drama       1 åvt  godkänd 
 
Uppförande         9 
 
 
Tilläggsuppgifter:  
Eleven har studerat läroämnen markerade med asterisk (*) enligt individualiserade mål.  
Eleven har studerat A-svenska som språkbadsspråk i undervisning på två språk. / Eleven har studerat A-
engelska som målspråk i undervisning på två språk.  
 
Skolans undervisningsspråk 
 
Eleven uppflyttas till årskurs x. 

Bedömningsskalan enligt 10 § i förordningen om grundläggande utbildning om siffervitsord används i 
betyget  
 
Betyget är utfärdat enligt grunderna för läroplanen som Utbildningsstyrelsen fastställt 10.2.2020. 

 
Underskrift av läraren som ansvarar för undervisningsgruppen eller av rektor 
 
 



 

AVGÅNGSBETYG FRÅN DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 
 
Utbildningsanordnare och skolans namn 
Elevens hela namn och personbeteckning 
Datum då betyget utfärdas 
 
Elevens studieprogram    Omfattning  Bedömning 
 

Modersmål och litteratur    
 Svenska och litteratur    x åvt  9 berömliga   
Det andra inhemska språket 
 Finska (A1-lärokurs, modersmålsinriktad finska) x åvt  8 goda  
Främmande språk 
 Engelska (A2-lärokurs)    x åvt  10 utmärkta 
 Franska (B2-lärokurs)    4 åvt  8 goda 
Matematik      x åvt  9 berömliga 
Geografi      x åvt  5 hjälpliga 
Biologi       x åvt  6 försvarliga* 
Fysik       x åvt  6 försvarliga 
Kemi       x åvt  7 nöjaktiga 
Hälsokunskap      x åvt  9 berömliga 
Religion/Livsåskådningskunskap    x åvt  8 goda 
Historia       x åvt  7 nöjaktiga 
Samhällslära      x åvt  8 goda  
Musik       x åvt  10 utmärkta 
 Kurs i orkestermusik     1 åvt  godkänd  
Bildkonst      x åvt  9 berömliga 
 Fördjupad valfri kurs i bildkonst    2 åvt  8 goda  
Slöjd       x åvt  7 nöjaktiga 
Gymnastik      x åvt  10 utmärkta 
Huslig ekonomi      x åvt  9 berömliga 
 
Tillämpade valfria ämnen 
 Informations- och kommunikationsteknologi 1 åvt  godkänd 
 Hållbar utveckling    1 åvt  godkänd 
  
Elevhandledning och praktik arbetslivsorientering har ingått i elevens studieprogram.  
 
Tilläggsuppgifter:  
Eleven har studerat läroämnen markerade med asterisk (*) enligt individualiserade mål.  
Eleven har studerat A-svenska som språkbadsspråk i undervisning på två språk. / Eleven har studerat A-
engelska som målspråk i undervisning på två språk.  
 
Skolans undervisningsspråk 

Bedömningsskalan enligt 10 § i förordningen om grundläggande utbildning om siffervitsord används i 
betyget  
 

Betyget är utfärdat enligt grunderna för läroplanen som Utbildningsstyrelsen fastställt 10.2.2020. 

 
Den grundläggande utbildningens lärokurs placeras på nivå två i den nationella referensramen för examina 
och övriga samlade kompetenser och i den europeiska referensramen för examina.  
 
Rektors underskrift 


