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Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen 
 
Slutbetyg kommer att försvinna och ersättas av gymnasieexamen. Det finns yrkesexamen 
och högskoleförberedande examen. Övergångsreglerna gör att du som har betyg satta före 
den 1 juli 2012 i särskilda fall kan få ett slutbetyg utskrivet. Du kan också läsa mer om 
skillnaden här nedan.  
 
Slutbetyg: Vi kan skriva ut slutbetyg fram till den 1 januari 2017. Du som planerar för 
slutbetyg men inte börjat studera bör kontakta en karriärvägledare studier. Du ska vara klar 
med 2350 poäng samt ha godkänt betyg i kärnämnena svenska A och B, engelska A, 
matematik A, naturkunskap A, samhällskunskap A och religionskunskap A. Det går också 
bra att läsa enligt de nya kurserna med betygsskalan A-F. Du kan inte räkna med estetisk 
verksamhet, idrott och hälsa A, specialidrott i ditt slutbetyg från vuxenutbildningen. Du 
måste själv be om att få ditt slutbetyg utskrivet.  
 
Gymnasieexamen: Du är också välkommen att läsa mot en gymnasieexamen men då 
kanske du inte kan använda gamla kurser du har läst. En examen från kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå kvalificerar på samma sätt som motsvarande examen i 
gymnasieskolan till fortsatta studier.  
 
Du kan läsa mer om de olika gymnasieprogrammen på nedanstående länk. 
http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/gymnasieskolans-program/nationella-
program 
 
Du som är folkbokförd i Nacka, studerar på komvux och vill ha ett slutbetyg kontakta din 
karriärvägledare studier på Nacka kommun på tfn 08-718 80 00. 
 
OBS! Du måste själv be om att få ditt slutbetyg utskrivet av oss innan den 1 januari 2017. 
Det kan ta några veckor från att du har klarat en kurs tills att betyget kan sättas och 
utfärdas. 
 
Du bör kontakta oss, vara färdig med dina studier och ha fått betyg senast den 1 december 
2016 för att du ska hinna få ditt slutbetyg utskrivet innan den 1 januari 2017. 
 

http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/gymnasieskolans-program/nationella-program
http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola/gymnasieskolans-program/nationella-program
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Skillnaden mellan gymnasieexamen och slutbetyg 
 

Gymnasieexamen   
   
-  Ska innehålla 2400 poäng 
-  Gymnasiegemensamma ämnen  
-  Programgemensamma och fritt valda 

kurser 
-  Gymnasiearbetet (100 poäng)  

För vem?    
Nya studerande som påbörjar kurser efter   
den 1 juli 2012 (som inte tidigare har läst 
inom gymnasieskola eller komvux) läser 
mot gymnasieexamen.    
 
Tidigare studerande som påbörjat kurser 
före den 1 juli 2012 och som vill fortsätta 
eller återuppta studierna efter den 1 juli 
2012 får gymnasieexamen utfärdas om 
den studerande uppfyller villkoren för en 
sådan i förordningen SFS 2011:1108.  

Hur? 
I en gymnasieexamen omvandlas tidigare 
kurskoder till nya ämnen/kurskoder samt 
betyg enligt ämnesplaner i enlighet med 
föreskrifterna i SKOLFS 2011:196.  
 

 

 
Slutbetyg 
 
-  Ska innehålla 2350 poäng  
- Kärnämnen 600 poäng 
- Fritt valda ämnen 1750 poäng 

För vem? 
För nya studerande efter den 1 juli 2012 
som tidigare inte läst inom gymnasieskola 
eller komvux är slutbetyg inte aktuellt.  
 
För tidigare studerande som har ett eller 
flera betyg satta före den 1 juli 2012, 
varav ett eller fler inte kan omvandlas 
eller vars omvandling innebär en nackdel 
för de studerande, får rektor besluta att 
slutbetyg får utfärdas om den studerande 
uppfyller villkoren för ett sådant i 
förordningen SFS 2002:1 012. 

Hur? 
I ett slutbetyg kan betyg daterade både 
före och efter den 1 juli 2012 ingå. Betyg  
på en kurs som är mer än 8 år gammal får 
tas med om rektor på grund av särskilda 
skäl medger det. Slutbetyg får utfärdas 
senast den 1 januari 2017. 
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