Slutbetyg utfärdade 2010 och senare

Slutbetyg utfärdade 2010 och senare
CHECKLISTA FÖR GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

Är slutbetyget utfärdat
senare än 31 dec 2009?

JA

1

NEJ

Har personen gått ett
reducerat eller ett
individuellt program?

NEJ

Siffrorna hänvisar till förklaringar och exempel på sidan 2.

Se checklistan för slutbetyg
utfärdade före 2010.

2

JA

Gäller betyget ett slutbetyg
från gymnasiesärskolan? 2

NEJ

JA

Är minst 2 250 av poängen
godkända?
3

JA

NEJ

Är minst 500 poäng
godkända inom
kärnämneskurserna?

JA

3

NEJ

Är Svenska A och B,
Engelska A samt Matematik
A (eller motsvarande
kurser) godkända?
5

JA

NEJ

Betyget ger
grundläggande
behörighet

Har personen kompletterat
med nationella kurser för att
komma upp i tillräckligt
många godkända poäng? 4

JA

NEJ

Har personen kompletterat
för att komma upp i
tillräckligt många
kärnämneskurser?
4

JA

NEJ

Har personen kompletterat
med godkänt betyg i de
nödvändiga kurserna?
6

JA

NEJ

Betyget ger inte
grundläggande
behörighet

... men kan eventuellt
användas för reell
kompetens.

Observera att slutgiltigt beslut om behörighet tas vid antagning till högskola.

Slutbetyg utfärdade 2010 och senare

Förklaringar och exempel
CHECKLISTA FÖR GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

1 Det är slutbetygets utfärdandedatum som avgör
vilka behörighetskrav som gäller. För slutbetyg utfärdade 2010 och senare gäller andra krav för grundläggande behörighet än för slutbetyg utfärdade före 2010.
2 Ett slutbetyg utfärdat efter 2010 från ett individuellt program, ett reducerat program eller från gymnasiesärskolan ger inte grundläggande behörighet. Personer som har fått dessa betyg utfärdade kan exempelvis kontakta Komvux och undersöka möjligheterna att
få ett nytt slutbetyg eller en gymnasieexamen utfärdad.

3 För att en person med ett slutbetyg utfärdat efter
2010 ska bli grundläggande behörig krävs det att minst
2250 poäng är godkända, där minst 500 poäng utgörs
av kärnämneskurser.

4 Om en person har för få godkända gymnasiepoäng i slutbetyget kan han eller hon komplettera med
ytterligare kurser. Det är fortfarande så att poängsummorna på minst 2250 godkända gymnasiepoäng och
minst 500 godkända poäng i kärnämneskurser gäller.

5 För slutbetyg utfärdade efter 2010 krävs det att
Svenska A och B, Engelska A samt Matematik A måste
vara godkända. Motsvarande Gy11-kurser ger också
behörighet. Det kan även finnas andra kurser som anses
vara på motsvarande eller högre nivå, men i dessa fall
är det bra att kontrollera med handläggare på UHR.
Skärpning av kraven, se punkt 4.
Skärpta krav från 1 juli 2020: Den som då kompletterar för grundläggande behörighet, måste ha lägst betyg E
i Svenska/Svenska som andra språk 1,2, och 3, Engelska
5 och 6 samt Matematik 1 eller betyg i motsvarande äldre
kurser. Skärpning av kraven gäller både för den som inte
uppfyller godkända betyg i minst 2 250 gyp och/eller den
som saknar godkända betyg i svenska/svenska som andra
språk, engelska och matematik. För sökande som kompletterar för att styrka godkända betyg i svenska/svenska som
andra språk, engelska och/eller matematik, ingår kursernas
poäng i beräkningen av 2 250 godkända gyp.

Kärnämneskurs

Gy11/Vux12-kurs

Svenska/Svenska som andraspråk A

Svenska/Svenska som andraspråk 1

Svenska/Svenska som andraspråk B

Svenska/Svenska som andraspråk 2

Engelska A

Engelska 5

Matematik A

Matematik 1a, 1b eller 1c

Samhällskunskap A

Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap inom lärlingsförsök

Samhällskunskap 1a1

Idrott och hälsa A (Gäller endast
gymnasieskolan)

Idrott och hälsa 1

Idrott och hälsa inom lärlingsförsök (Gäller endast gymnasieskolan)

Idrott och hälsa 1

Religionskunskap A

Religionskunskap 1

Naturkunskap A

Naturkunskap 1a1

Estetisk verksamhet

Valfri kurs i estetiska ämnen, 50
poäng (Gäller endast gymnasieskolan)

EXEMPEL: En person har ett slutbetyg utfärdat 2013-0617. I slutbetyget är 2050 gymnasiepoäng godkända och personen har dessutom betyg IG i Svenska B. Däremot uppfyller
personen kravet på 500 godkända poäng i kärnämneskurser.
För att uppfylla behörighetskravet i Svenska B räcker det om
personen kompletterar med godkänt betyg i Svenska 2. Det
framgår av tabellen här ovan. Därefter återstår det bara 100
ytterligare godkända gymnasiepoäng för att personen ska
komma upp i 2250 godkända poäng. Här kan personen välja
en valfri nationell gymnasiekurs som personen inte redan har
ett godkänt betyg i.

6 Här ovanför har vi sammanställt en tabell där det
framgår vilka Gy11-/Vux12-kurser som kan läsas till för att
uppfylla kravet på godkända poäng i kärnämneskurser.
Se även ytterligare information i Bedömningshandboken:
https://bedomningshandboken.uhr.se/Svenska/
Behorigheter/Slutbetyg-2010-och-framat/.

