
Ämnesbetyg på 

gymnasial nivå



Sida 2

Sammanhållna 

yrkesutbildningar inom 

komvux - 2024

Dimensionering av 

gymnasial utbildning för 

bättre 

kompetensförsörjning -

2025



Sida 3

Nya bestämmelser om betygssättning

• Gäller från 1 juli 2022.

•

•

•

•

•

https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/andringar-i-hur-betyg-ska-sattas-och-nya-allmanna-rad


Sida 4

Förändring: allsidig bedömning
Bestämmelsen i läroplanerna som innebär att läraren ska beakta all 

tillgänglig information om elevens kunskaper har tagits bort.

• Läraren ges större mandat om vilket underlag som ska beaktas. 

• Möjlighet att ha rutiner på skolan för sent inlämnade arbeten etc.



Sida 5

Skolverkets uppdrag om ämnesbetyg
Ämnesbetyg

Förbereda för en övergång till ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på 

gymnasial nivå samt komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Med utgångspunkt i 

propositionen Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (prop. 2021/22:36)

Om myndigheten bedömer att vissa förändringar behöver göras i de nationella programmens 

innehåll och att det är lämpligt att göra dessa i samband med en övergång till ämnesbetyg ska 

Skolverket lämna förslag på sådana justeringar. 

Samråd och referensarbete med berörda aktörer.

Ändringar som rör hantverksprogrammet (påverkar estetiska programmet)

Statens skolverk ska med utgångspunkt i myndighetens hemställan angående en översyn av 

hantverksprogrammet (U2021/00469) lämna förslag till åtgärder som rör hantverksprogrammet. 

Samråd och referensarbete med berörda aktörer.

Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper - Regeringen.se

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/10/prop.-20212236/


Sida 6

Syftet med ämnesbetyg

är att eleven ska få längre tid för 
att hinna fördjupa sig i ett ämne

innan det slutgiltiga betyget
sätts

läraren ges också bättre
möjligheter att bedriva

undervisning långsiktigt och 
utifrån en helhetssyn

betyget kommer bättre än idag
återspegla vad eleverna kan i 

slutet av ämnet



Sida 7

Remiss 10 februari – 9 maj 2022 - avslutad
Redovisad till regeringen 16 september 2022

Skolverket remitterar 64 dokument

− 9 ämnesplaner i de gymnasiegemensamma ämnena

− 19 examensmål för gymnasieskolan

− 9 programmål för gymnasiesärskolan

− 18 programstrukturer för gymnasieskolan

− 9 programstrukturer för gymnasiesärskolan

− Konsekvensutredning 

Vissa förslag som remitteras krävde riksdagsbeslut

Har legat tillgänglig på Skolverkets webbplats 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen


Sida 8

Modellen

Förutsätter en uppsättning betygskriterier för hela ämnet, i stället för 
betygskriterier som finns för varje kurs i ämnet. 

Förutsätter att betygskriterierna behöver vara mindre detaljerade. 

Innebär att ämnets målpunkter behöver gälla för hela ämnet.

Innebär en förskjutning av tyngdpunkten i ämnesplanerna, från 
betygskriterierna till ämnets syfte och centrala innehåll. 



Sida 9

Delning av ämnen

Modellen för ämnesbetyg innebär att vi behöver dela ett antal ämnen (idrott 
och hälsa, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska).

Betygskriterierna behöver gälla för samtliga nivåer i ämnet. Dessutom 
behöver det gå att följa progressionen i ämnet mellan nivåerna.

Ett exempel - dagens ämne svenska behöver delas i flera ämnen då 
kurserna litteratur, skrivande och retorik inte är möjliga att bygga progression 
mellan och inte heller att ha en gemensam uppsättning betygskriterier för.



Sida 10

Progression

De flesta ämnen kommer att ha mer än en nivå.

Tydlig koppling och progression vad gäller innehåll mellan 
nivåerna.

Strävan har varit att inte innehåll upprepas mellan nivåerna.

Progression kommer till uttryck som ökad svårighetsgrad, ökat 
djup och bredd.

Progression förtydligas med begrepp som komplex, avancerad 
eller från bekant till okänt.

Att åstadkomma progression har varit en utmaning i arbetet.



Sida 11

Bildning och hållbar utveckling

Bildning har förtydligats i samtliga styrdokument.

Hållbar utveckling samt ett antal andra övergripande aspekter har förstärkts utifrån 
ämnets, programmets karaktär.

Det tredelade uppdraget har beaktats.

Examen- och programmål har åtgärdats där så bedömts nödvändigt.

Uppdatering av begrepp utifrån samhälls- och teknikutveckling.



Sida 12

Var befinner vi oss nu?

Kvalitetssäkring av 600 
ämnesplaner

Konsekvensutredningar 
skrivs (9st)

Arbete med remiss 2

Kommunikations- och 
implementeringsplan 

finns och arbete pågår

Remissynpunkterna
visar vad Skolverket

behöver kommunicera
och implementera

Myndighetskontakter 
bl.a. UHR och CSN



Sida 13

Nästa remiss årsskiftet 23 jan – 23 mars 2023

Antal 
ämnen ca 

600



Sida 14

Förslag – anatomi och fysiologi
Förslag: Ämnet föreslås bli ett spårämne med anatomi och fysiologi nivå 1a, 50 poäng, 

anatomi och fysiologi nivå 2a, 50 poäng samt anatomi och fysiologi, nivå 1b 100 poäng. 

Skäl till förslag: Skolverket har fått en mängd synpunkter om olämpligheten i uppdelningen i 

dagens två kurser anatomi och fysiologi 1 och 2 om 50 poäng vardera för de elever som 

sammanhållet läser båda kurserna. 

Skolverket lämnar därför ett förslag där både motsvarigheten till dagens två kurser finns kvar i 

form av anatomi och fysiologi, nivå 1a och 2a om 50 poäng vardera och en sammanhållen nivå 

om anatomi och fysiologi, nivå 1b om 100 poäng. Då kan elever inom komvux yrkespaket för 

vårdbiträden, 800 poäng och introduktionsprogrammen fortfarande läsa anatomi och fysiologi

1a, 50 poäng inom ramen för sina utbildningar och sedan ha möjlighet att bygga på med den 

senare delen i form av anatomi och fysiologi 2a, 50 poäng.



Sida 15

Förslag - matematik 
Skolverket remitterade ett huvudförslag för ämnet matematik som ett ämne med fyra 

nivåer om 100 poäng per nivå. I remissen redovisade Skolverket även ett alternativt 

förslag som innebar att ämnet matematik, 400 poäng, delades i två ämnen, 

matematik och matematik – analys, med vardera två nivåer om 100 poäng. 

Utifrån i stort sett samstämmiga remissynpunkter, där det alternativa förslaget 

tydligt förespråkades, föreslår nu Skolverket en sådan uppdelning.

Dagens ämne matematik föreslås i redovisningen delas i flera ämnen, varav det 

inledande ämnet ska omfatta två nivåer om sammanlagt 200 gymnasiepoäng och 

vara gymnasiegemensamt.

Dagens kurser i matematik 3 och 4 bildar ett eget ämne med namnet matematik –

analys som föreslås omfatta två nivåer om sammanlagt 200 gymnasiepoäng. 



Sida 16

Hur påverkas komvux?
• Utbildningen ska fortsatt utgå ifrån den enskilde elevens behov och 

förutsättningar och mål – flexibiliteten kvarstår

• Eventuella delnivåer behöver även fortsättningsvis regleras i förordning om 

vuxenutbildning (Skolverket har lyft behovet)

• Det kommer fortsatt vara möjligt att genomföra prövning inom komvux. 

• Prövning av äldre kursbetyg möjlig fram t.o.m. 30 juni 2030

• Examen för elever som studerat i det tidigare kurssystemet – möjlighet till 

blandbetyg

• Relationen mellan äldre kurser och nya ämnen och ämnesnivåer –

Skolverket förbereder för ev. beslut om ny föreskrift (motsvarandelista)

• Yrkespaketen kommer anpassas efter ämnesbetyg



Sida 17

Tillämpning av de nya bestämmelserna

• De ändringar som innebär att ämnesbetyg ska införas börjar gälla den 15 

juli 2022 och ska tillämpas på utbildning som börjar efter den 30 juni 2025.

• Förslagen innebär alltså att de första eleverna som kommer att ges 

ämnesbetyg är de elever som påbörjar sin utbildning inom kommunal 

vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå eller komvux som särskild 

utbildning på gymnasial nivå efter den 30 juni 2025.



Sida 18

Podcast, kort film om 

ämnesbetygsreformen och 

remisseminarium
• https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-

forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen



