
Nu har du fått dina första betyg för årskurs 6.

Men innan du tittar på dina betyg är det något viktigt du måste vara

medveten om. Dessa betyg visar inte hur bra och unik du är.

Dessa betyg visar inte att du är en god vän el ler att du är bra på att

hjälpa andra. De visar inte att du dansar med de coolaste rörelserna el ler

att du sprider glädje ti l l  din omgivning med ditt vackra leende.

Betygen visar inte att du är omsorgsful l ,  omtänksam el ler att du varje

dag gör ditt al lra bästa. Dessa egenskaper testas aldrig i ett prov. Dessa

betyg visar bara vad du har gjort i de ol ika ämnena, men de berättar inte

al lt. De säger ingenting om att du kanske har utvecklats el ler förbättrat

dig i ett ämne som du kanske tyckte var svårt tidigare. De kan inte

berätta att du lyser upp för din lärare. De kan inte berätta hur underbart

speciel l  du är.

Titta på betygen och läs våra kommentarer, men kom ihåg: Det finns

inga prov el ler tester som kan visa al la de fina egenskaper som du har och

som gör dig exakt ti l l  den personen DU är. Kram _________________
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hjälpa andra. De visar inte att du dansar med de coolaste rörelserna el ler

att du sprider glädje ti l l  din omgivning med ditt vackra leende.

Betygen visar inte att du är omsorgsful l ,  omtänksam el ler att du varje

dag gör ditt al lra bästa. Dessa egenskaper testas aldrig i ett prov. Dessa
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inga prov el ler tester som kan visa al la de fina egenskaper som du har och
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Nu har du fått dina betyg i årskurs 9. 

Men innan du tittar på dina betyg är det något viktigt du måste vara

medveten om. Dessa betyg visar inte hur bra och unik du är.

Dessa betyg visar inte att du är en god vän el ler att du är bra på att

hjälpa andra. De visar inte att du dansar med de coolaste rörelserna el ler

att du sprider glädje ti l l  din omgivning med ditt vackra leende.

Betygen visar inte att du är omsorgsful l ,  omtänksam el ler att du varje

dag gör ditt al lra bästa. Dessa egenskaper testas aldrig i ett prov. Dessa

betyg visar bara vad du har gjort i de ol ika ämnena, men de berättar inte

al lt. De säger ingenting om att du kanske har utvecklats el ler förbättrat

dig i ett ämne som du kanske tyckte var svårt tidigare. De kan inte

berätta att du lyser upp för din lärare. De kan inte berätta hur underbart

speciel l  du är.

Titta på betygen och läs våra kommentarer, men kom ihåg: Det finns

inga prov el ler tester som kan visa al la de fina egenskaper som du har och

som gör dig exakt ti l l  den personen DU är. Kram _________________
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Betygen visar inte att du är omsorgsful l ,  omtänksam el ler att du varje

dag gör ditt al lra bästa. Dessa egenskaper testas aldrig i ett prov. Dessa

betyg visar bara vad du har gjort i de ol ika ämnena, men de berättar inte

al lt. De säger ingenting om att du kanske har utvecklats el ler förbättrat

dig i ett ämne som du kanske tyckte var svårt tidigare. De kan inte

berätta att du lyser upp för din lärare. De kan inte berätta hur underbart

speciel l  du är.

Titta på betygen och läs våra kommentarer, men kom ihåg: Det finns

inga prov el ler tester som kan visa al la de fina egenskaper som du har och

som gör dig exakt ti l l  den personen DU är. Kram _________________


