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Inför presentationen
• Övergripande information om förslaget – inget är bestämt än!
• Förändringar i UHR:s föreskrifter
• Påverkan på UHR:s IT-system
• Övriga konsekvenser av förslaget som UHR ser
• Frågor i slutet av presentationen
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Bakgrund
• ”Gymnasieutredningen” (SOU 2016:77) konstaterade att en ämnesutformad
gymnasieskola kan innebära fler förbättringar för elever och lärare – frågan
behöver utredning!
• ”Betygsutredningen” (SOU 2020:43) föreslår i huvudsak:
- Kompensatorisk betygssättning
- Ämnesutformad gymnasieskola
- Betyg Fx
• Lagrådsremiss från regeringen i augusti 2021 föreslår:
- Ny princip för betygssättning
- Ämnesutformad gymnasieskola
- Övergångsbestämmelser
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Vad händer nu?
• Lagrådsremiss den 26 augusti
• Proposition 2021/22:36 den 21 oktober
• Skolverket har fått ett förberedande uppdrag
• Samverkan mellan UHR och Skolverket
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Ämnesbetyg i gymnasieskola och på komvux
• Träder i kraft den 15 juli 2022, tillämpning på utbildningar som startar efter den
30 juni 2025
• Idag får elever betyg i kurser i olika årskurser som presenteras i gymnasieexamen,
med ämnesbetyg får elever ett slutgiltigt betyg i ett ämne som kan läsas över flera
årskurser
• Ämnen delas in i en eller flera nivåer som omfattar gymnasiepoäng
• Ett betyg i en högre nivå ersätter betyg i en lägre nivå – förutom när betyget är
underkänt*
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*övergångsbestämmelser finns
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Övergångsbestämmelser: konsekvenser
• Övergångsbestämmelse om att högre nivå i ämne inte ersätter lägre ’nivå’ av kurs
• Övergångsbestämmelse som innebär att en gymnasieexamen får innehålla både
kursbetyg enligt äldre bestämmelser och ämnesbetyg, så kallade ”blandbetyg”
• UHR är kritiska mot blandbetyg och har framfört det till regeringen
• Övergångsbestämmelser slutar att gälla efter en tid, men de betyg som utfärdas
under den bestämmelsen hanteras fortsatt i antagningsprocessen
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Förändringar i UHR:s föreskrifter
• Föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2013:1)
Kurser som motsvarar varandra i tidigare ämnes/kursplaner (Bilaga 2)
Värdering av vissa betyg som jämställs med betyg från gymnasieskolan –
Europaskolan och IB (Bilaga 5)
Meritkurser - kurser som motsvarar varandra (Bilaga 6)
• Föreskrifter om särskild behörighet (UHRFS 2019:1)
Ny avdelning för de nya ämnesbetygen (Bilaga 1)
Motsvarandebedömningar (Bilaga 2)
Särskild behörighet andra utbildningar än de som leder till en yrkesexamen (Bilaga
3)
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Forts. förändringar i UHR:s föreskrifter
• Föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild
behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (UHRFS 2013:4)
Total översyn av kunskapskriterierna som finns i bilaga till föreskriften.
Översynen kommer att ske i samarbete med Skolverket. Kommer att påbörjas efter
årsskiftet 2021/2022.
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Påverkan på UHR:s IT-system
• Införande av ämnesbetyg kommer att kräva större anpassningar i, främst,
betygsdatabasen Beda och antagningssystemet NyA
• Handlar i stora drag om att ”få allting att snurra” med nya typer av
gymnasiebetyg och nya tillträdesregler
• Förhoppningsvis inte så stor påverkan för användare av systemen

 Däremot: uttrycka behörighetskrav, information, nya gymnasiebetyg att förstå i
systemen, etc.

• Tidigare gymnasiereformer (ex. Gy11) visar att den här typen av
anpassningar inte är helt smärtfria, varken tidsmässigt eller
kostnadsmässigt
 Krångliga övergångsregler, specialfall som är svåra att förutsäga etc.

• Men: vi har goda förutsättningar inför denna reform
 Pågående ”förnyelse” av både Beda och NyA

Vilka anpassningar kommer att krävas?
• Grund för att kunna behandla ämnesbetyg

 Möjlighet att lagra/spara ämnesbetyg (i databasen)
 Möjlighet att registrera/”mata in” ämnesbetyg (som användare)
 Överföring av uppgifter kring ämnesbetyg (främst inrapportering av betyg till Beda,
överföring av betyg från Beda till NyA)
 Införande av vissa regler/kontroller av ämnesbetyg
 Visning av ämnesbetyg (för användare, för sökande till högskolan)

• Behörighetsprövning av ämnesbetyg
 Uttrycka behörighetskrav
 Behörighetsmodeller
 Behörighetskörning (BM)

• Meritvärdering av ämnesbetyg
 Meritvärderingsmodeller
 Meritvärderingskörning (BM)

När är det aktuellt att göra anpassningarna?
• Utifrån nuvarande information ska IT-systemen kunna hantera
ämnesbetyg från och med hösten 2025
• Sannolikt kommer vi att göra en del förberedande/möjliggörande
arbeten löpande fram till dess, men grundbulten av själva ”kodandet”
ligger något år framåt i tiden
• Diskussioner/samtal redan igång, för att säkerställa att vi kan
implementera detta på ett bra sätt

Påverkan på UHR:s övriga verksamhet
• Bedömningsavdelningen behöver se över bedömningen av behörigheter
• Övriga IT-system (Bitsy, Valda, studera.nu, m.fl.)
• Samordning/implementation av ämnesbetyg i NyA

 Behörighetsmodeller, katalogdata, hanteringsrutiner, behörighetskrav-formatering,
m.m.

• SUHF:s expertgrupp Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)
behöver ta flera tillämpningsbeslut som en följd av ämnesbetygen
• Informationsinsatser, informationsmaterial, utbildning till
studievägledare

Tack för oss!

Vi tar gärna emot frågor
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