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Slutbetyg utfärdat före 2010
CHECKLISTA FÖR GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

Är slutbetyget utfärdat
senast den 31 december
2009?

JA

1

Siffrorna hänvisar till förklaringar och exempel på sidan 2.

Se checklistan för slutbetyg
utfärdade efter 2010.

NEJ

Har personen gått ett
individuellt program?
2

NEJ

JA

Gäller betyget ett slutbetyg
från gymnasiesärskolan?
2

NEJ

JA

Är tillräckligt många poäng
godkända?
3

JA

NEJ

Är tillräckligt många
kärnämneskurser
godkända?

JA

JA

3

NEJ

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

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

JA

Betyget ger
grundläggande
behörighet

NEJ

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 utfärdat före 2010

Förklaringar och exempel
CHECKLISTA FÖR GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

1 Det är slutbetygets utfärdandedatum som avgör
vilka behörighetskrav som gäller. För slutbetyg utfärdade före 2010 gäller andra krav för grundläggande
behörighet än för slutbetyg utfärdade efter 2010.
2 Ett slutbetyg utfärdat från ett individuellt program

eller från gymnasiesärskolan ger inte grundläggande
behörighet. Personer med dessa betyg kan exempelvis kontakta Komvux och undersöka möjligheterna att
få ett nytt slutbetyg eller en gymnasieexamen utfärdad.

1

2

3

Personer med ett slutbetyg utfärdat före 2010
måste ha minst 90 % godkända gymnasiepoäng för
att uppnå grundläggande behörighet. För att kunna
avgöra vad som är ”tillräckligt många poäng” har vi
sammanställt en tabell här till höger. Det är betygets
utfärdandedatum och programmets fullständiga poäng
som avgör vilken poänggräns det är som gäller, men
tyvärr förekommer det att slutbetyg är felaktigt utfärdade. Det är därför viktigt att vara observant och se om
poängsummorna verkligen stämmer. Kontakta handläggare på UHR om du upplever att utfärdandedatum och
poängtal inte stämmer överens, och se även ytterligare
information i Bedömningshandboken: https://bedomningshandboken.uhr.se/svenska-meriter/betygstyper-i-antagningen/slutbetyg-fore-2010/.

4 Om en person inte har ”tillräckligt många poäng”

godkända i slutbetyget kan han eller hon komplettera
med ytterligare kurser. Det är fortfarande slutbetygets
utfärdandedatum som avgör vilka behörighetskrav och
vilka poänggränser som gäller.
Se vilka Gy11-/Vux12-kurser som kan läsas till för
att uppfylla kravet på godkända poäng i kärnämneskurser här: https://bedomningshandboken.uhr.se/
svenska-meriter/betygstyper-i-antagningen/slutbetyg-2010-och-senare/.

Skärpta krav från 2 juli 2021: Den som då kompletterar för grundläggande behörighet måste förutom minst 90
% godkända gymnasiepoäng, även ha godkända betyg i
Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt i Matematik 1
a–c (gymnasiepoängen för kurserna kan ingå för att fylla 90
%-kravet) eller godkänt betyg i motsvarande äldre kurser.
Sökande behöver inte styrka underliggande nivåer för kurser i Svenska och Engelska.

Fullständig
poäng

Av vilken skolform
och när utfärdades
betygstypen?

Krav på godkända poäng
inom slut
betyget

Krav på
godkända
poäng inom
kärnämnes
kurserna

2 500

Gymnasieskolan
efter 2003

2 250

500

2 451

Gymnasieskolan
efter 2003

2 205

500

2 400

Gymnasieskolan
1997

2 160

440

2 370

Gymnasieskolan
1998-2002

2 133

443

2 350

Vuxenutbildningen
efter 2001

2 115

400

2 301

Vuxenutbildningen
efter 2001

2 071

400

2 180

Gymnasieskolan
1997

1 962

462

2 150

Gymnasieskolan
1998-2002

1 935

465

1 970

Vuxenutbildningen
före 2002

1 773

373

EXEMPEL: En person har ett slutbetyg från gymnasieskolan
utfärdat 2001-06-08 där programmets fullständiga poäng är
2 150. För att uppfylla kravet på ”tillräckligt många poäng”
kan vi se i tabellen här ovan att personen måste vara godkänd
i minst 1 935 gymnasiepoäng, där minst 465 poäng av dessa
måste vara i kärnämneskurser.
Tabellen gäller enbart slutbetyg utfärdade före 2010.

