SLUTBETYG
Du får ett slutbetyg från Komvux om du har betyg i följande kurser och inte tidigare fått ett
slutbetyg:
Svenska A/Svenska som andraspråk A (eller SVE/SVA 1)
Svenska B/Svenska som andraspråk B (eller SVE/SVA 2)
Engelska A (eller Engelska 5)
Matematik A (eller Matematik 1a/b/c)
Samhällskunskap A (eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2)
Naturkunskap A (eller Naturkunskap 1a1)
Religionskunskap A (eller Religionskunskap 1)
Valfria kurser
Totalt:

100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
100 poäng
50 poäng
50 poäng
1750 poäng
2350 poäng

Poängsumman i slutbetyget ska vara 2350 poäng, varken mer eller mindre. Minst en av
kurserna måste vara betygsatt enligt skalan IG-MVG för att ett slutbetyg ska kunna utfärdas.
Om du bara har läst kurser som är betygsatta enligt skalan F-A behöver du läsa mot en
gymnasieexamen i stället för ett slutbetyg.
För att få grundläggande högskolebehörighet ska slutbetyget innehålla minst 2250
godkända poäng. Svenska A/Svenska som andraspråk A, Svenska B/Svenska som andraspråk
B, Engelska A och Matematik A måste vara godkända.
Följande kurser får inte ingå i ett slutbetyg från Komvux:
Estetisk verksamhet, 50 poäng
Idrott och hälsa A, 100 poäng
Specialidrott A, 200 poäng
Specialidrott B, 100 poäng
Specialarbete
Kurser från lärlingsförsök
Gymnasiearbete/Komvuxarbete, 100 poäng
Kurser som motsvarar varandra (ex: Engelska A och Engelska 5 kan inte ingå tillsammans)
Gymnasiekurser från 2003 eller tidigare
Om du har betyg i gymnasiekurser från 2003 eller tidigare gäller i stort samma regler som
ovan med skillnaden att totalsumman i ditt slutbetyg ska vara mellan 2301-2399 poäng. En
del av dina kurser kan behöva omräknas. OBS! Sifferbetyg kan inte användas i ett slutbetyg.
Lokala kurser
Om du har betyg i lokala kurser och vill att dessa ska ingå i slutbetyget behöver du ha bilagor
som beskriver innehållet i kurserna.

Slutbetyg får utfärdas till och med 1 juli 2025
Från och med den 2 juli 2025 upphör Komvux rätt att utfärda slutbetyg. Om du inte blir klar
med ditt slutbetyg innan 1 juli 2025 behöver du i stället läsa mot en gymnasieexamen och
då gäller delvis andra förutsättningar.
Utfärdande av slutbetyg
När du läst klart alla kurser som krävs för att få ett slutbetyg är du själv ansvarig för att
kontakta Komvux och be att få ditt slutbetyg utfärdat. Du är också ansvarig för att
kontrollera att du har med det som krävs för att slutbetyget ska gå att utfärda. Vänd dig till
en studie- och yrkesvägledare på Komvux för att göra en planering mot slutbetyg.
Att ansöka till högskoleutbildning
Om du har läst mot ett slutbetyg som ger dig grundläggande högskolebehörighet ska du
vara medveten om att många högskoleutbildningar också kräver särskild behörighet. När du
söker till en högskoleutbildning konkurrerar du med dina betyg om en plats på utbildningen
i en särskild urvalsgrupp tillsammans med alla andra behöriga som också sökt utbildningen.
Du kan läsa mer om särskild behörighet, meritvärde (betygsnitt) och urval på
www.antagning.se. Om du ser att du har för låga betyg för att komma in på önskad
utbildning så kan högskoleprovet vara ett alternativ för dig. Du kan läsa mer om
högskoleprovet på www.studera.nu.

