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Prövning grundskolan

Ska betyg alltid sättas vid prövning i grundskolan?

Kan man pröva i ett eller flera ämnen där man tidigare fått blockbetyg och tvärtom i grundskolan?

Kan en elev i grundskolan som redan har minst G i ett ämne pröva för ett högre betyg?

Kan en elev som genomfört en prövning i grundskolan och som inte är nöjd med betyget på prövningen

fortsätta gå på lektionerna och därefter få ett nytt betyg?

Prövning kontra skolplikt - t.ex. en elev som vill göra en prövning i engelska i årskurs 7

Ska betyg alltid sättas vid prövning i grundskolan?

Svar: I grundskolan sätts inget betyg vid prövning om eleven inte når målen i ämnet.

Kan man pröva i ett eller flera ämnen där man tidigare fått blockbetyg och tvärtom i

grundskolan?

Svar: Ja, det kan man. En elev som har fått blockbetyg i SO respektive NO har rätt att pröva i något/några

av de enskilda ämnena. Detsamma gäller för den som fått betyg i respektive ämne, att eleven har rätt att

pröva och få betyg på hela ämnesblocket.

Kan en elev i grundskolan som redan har minst G i ett ämne pröva för ett högre

betyg?

Svar: I grundskolan kan eleven det. Den som vill ha betyg från grundskolan har rätt att gå igenom prövning

avseende hela utbildningen eller ett eller flera ämnen/ämnesområden. Detta gäller även den som tidigare har

fått betyg och oavsett om man är elev eller inte i grundskolan enligt 7 kap. 16 § i grundskoleförordningen.

Kan en elev som genomfört en prövning i grundskolan och som inte är nöjd med

betyget på prövningen fortsätta gå på lektionerna och därefter få ett nytt betyg?

Svar: Av bestämmelserna kring skolplikt och rätt till utbildning följer att en elev i grundskolan kan fortsätta

gå på lektionerna även efter en prövning och få ett nytt betyg i ämnet/ämnesområdet.

Prövning kontra skolplikt - t.ex. en elev som vill göra en prövning i engelska i årskurs

7

Svar: Den som vill ha betyg från grundskolan har rätt att gå igenom prövning avseende hela utbildningen

eller ett eller flera ämnen/ämnesblock (7 kap. 16 § i grundskoleförordningen). Skolplikten upphör om barnet

vid särskild prövning i alla ämnen visar att det har kunskaper som motsvarar högsta årskursen (3 kap. 10 § i

skollagen).

Ovanstående innebär att en elev kan göra en prövning i t.ex. engelska i årskurs 7. Prövningen sker alltid mot

mål att uppnå i årskurs 9. Efter prövningen kan eleven fortsätta att delta i undervisningen i engelska.
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