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2. Introduktion till studier på komvux 

 

Kommunal vuxenutbildning kallas ofta ”komvux”. När du 
studerar kurser på komvux förväntas det bland annat att du 
ska kunna ta eget ansvar, samla och värdera information 
samt planera och organisera dina studier inför och under 
varje termin. 

Detta dokument är till för att förbereda dig så att du kan 
planera och organisera inför din gymnasieexamen från 
komvux. 

  

Här finns mer information om komvux: 

• goteborg.se/komvux 

• utbildningsguiden.skolverket.se/utbildning-for-vuxna/om-utbildning-for-vuxna 

• Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 

• Skollag (2010:800) (främst kapitel 20) 

https://goteborg.se/komvux
https://utbildningsguiden.skolverket.se/utbildning-for-vuxna/om-utbildning-for-vuxna
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3. Vilken rubrik har ditt betygsdokument? 

 

Har du studerat på gymnasienivå i Sverige tidigare bör du 

även fått ett betygsdokument från utbildningsanordnaren när 

du blev klar. Betygsdokumentet visar exempelvis vilka kurser 

du studerat och vilket betyg du fick i varje kurs. Dessa kurser 

och betyg går ofta att ”återanvända” i en examen från 

komvux. Därför är det viktigt att du först tar reda på vilka 

kurser och betygsdokument du redan har. Mer information 

om hur kurserna och betygen återanvänds inom komvux 

kommer strax. 

Har du inget formellt utfärdat dokument kan du ta kontakt 

med skolan, kommunkontoret eller arkivet för den kommun 

där du studerade och beställa ett sådant dokument. 
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Läs rubriken, högst upp på ditt/dina betygsdokument och titta 

därefter i tabellen för att se om du kan använda kurserna när 

du planerar din examen från komvux: 

Rubrik Går kurserna att använda i examen? 

Avgångsbetyg 

Nej. Har du ett avgångsbetyg betyder det att du redan är klar med gymnasiet. Eventuellt kan det 
istället vara aktuellt att komplettera med kurser som krävs för behörighet till eftergymnasial 
utbildning eller att höja meritvärdet genom utbyteskomplettering. Utbyteskomplettering betyder att 
du läser en motsvarande kurs ur det nuvarande systemet och höjer ditt betyg. Mer information om 
detta finns exempelvis här. 

Diplom från IB 
Det går bara att använda nationella kurser i en examen från komvux. Undersök om du har 
nationella kurser från IB-programmets första år eller ”pre-IB”. Dessa kan skrivas ut på ett separat 
utdrag ur betygskatalogen och användas i en examen från komvux. 

Gymnasieintyg 
Nationella gymnasiekurser från ett introduktionsprogram går att använda i en examen från komvux. 
Grundskolekurser går dock inte att använda. 

Högskoleförberedande 
examen 

Kan ha utfärdats från gymnasiet eller från komvux. Har du redan en högskoleförberedande examen 
kan du inte utfärda en ny sådan, men kurserna går att använda för att utfärda en yrkesexamen. 

Individuell studieplan Nej. Detta är inte ett formellt betygsdokument. 

Intyg/omdöme från 
folkhögskola 

Kurser från folkhögskola är inte nationella kurser. Dessa går inte att använda i en examen om de 
inte först omvandlats till nationella kurser – exempelvis genom prövning. 

Meritförteckning från 
antagning.se (eller 

liknande) 

Nej. Detta är inte ett formellt betygsdokument. 

Samlat betygsdokument 

Motsvarar utdrag ur betygskatalogen från äldre betygssystem. Blev du inte klar med ditt slutbetyg 
kan du ha fått ett samlat betygsdokument istället. Kurserna måste omvandlas till sina 
motsvarigheter i nuvarande skolsystem för att kunna användas i en examen från komvux. Titta i 
motsvarandelistan för att se om dina kurser kan omvandlas. Finns inte kursen med i listan kan den 
inte omvandlas och inte användas i en examen från komvux. Var särskilt uppmärksam på ifall du 
behöver fler än en kurs för att kunna omvandla eller ifall en kurs kan omvandlas till flera olika 
motsvarande kurser. Eventuellt kan det vara mer fördelaktigt att utfärda ett slutbetyg från komvux 
istället för en examen. Mer information om hur du utfärdar slutbetyg finns exempelvis här. I vissa 
fall kan även gå att få grundläggande behörighet utan att utfärda slutbetyg eller examen. 

Slutbetyg 
Kan ha utfärdats från gymnasiet före 2010, från gymnasiet efter 2010, från komvux före 2010 samt 
från komvux efter 2010. Det går inte att utfärda en examen om du redan fått ett slutbetyg.  

Studiebevis Ja, nationella kurser från gymnasiet går att använda i en examen från komvux. 

Terminsbetyg Nej, dessa kurser är för gamla och ämnesbetyg går inte att omvandla till Vux12. 

Utdrag ur betygskatalogen Ja, nationella kurser från gymnasiet och komvux går att använda i en examen från komvux. 

Utlåtande/bedömning från 
UHR eller VHS 

Nej. Detta är inte ett formellt betygsdokument. En bedömning av utländsk gymnasieutbildning visar 
vilka behörigheter du redan har och vilket ditt preliminära meritvärde, innan komplettering, är. Mer 
information om hur du kan uppnå grundläggande behörighet med en sådan bedömning finns här. 

Yrkesexamen 
Kan ha utfärdats från gymnasiet eller från komvux. Det går inte att använda kurserna för att utfärda 
en högskoleförberedande examen men kurserna kan gå att använda för att utfärda en ny 
yrkesexamen. 

https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/avgangsbetyg-fore-1997/
https://bedomningshandboken.uhr.se/svenska-meriter/betygstyper-i-antagningen/avgangsbetyg/meritvardering/
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/international-baccalaureate/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/registrera-och-utforma-betyg
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/gymnasieexamen-2014-och-framat/
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasial-vuxenutbildning/gymnasieexamen-fran-komvux/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/gora-individuell-studieplan
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/folkhogskola/
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/folkhogskola/
https://goteborg.se/provning
https://www.skolverket.se/skolfs?type=senaste-lydelse&document=2011:196
https://goteborg.se/wps/myportal/start/forskola-och-utbildning/vuxenutbildning-komvux-larvux/komvux/betyg/slutbetyg-examen
https://www.uhr.se/syv/svenska-meriter-i-antagningen/samlat-betygsdokument/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/registrera-och-utforma-betyg
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/slutbetyg-fore-2010/
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/slutbetyg-2010-och-framat/
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasial-vuxenutbildning/slutbetygsamlat-betygsdokument-fore-2010/
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasial-vuxenutbildning/slutbetyg-2010-och-framat/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/registrera-och-utforma-betyg
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/registrera-och-utforma-betyg
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/ansokan/
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/ansokan/
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/gymnasieexamen-2014-och-framat/
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasial-vuxenutbildning/gymnasieexamen-fran-komvux/
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4. Gymnasiekurser som inte går att använda 

 

Vissa kurser från det nuvarande gymnasiesystemet kan inte 
användas i examen från komvux. Se hela listan på 
skolverkets hemsida (klicka på ”Kurser som inte får erbjudas 
inom komvux på gymnasial nivå och kurser som inte får ingå 
i en gymnasieexamen” i menyn). 

Den vanligaste kursen som ofta leder till missförstånd är 
Idrott och hälsa 1 som är obligatorisk inom gymnasieskolan 
men som inte får erbjudas inom komvux. Eftersom den inte 
får erbjudas inom komvux får den inte heller vara med i en 
examen från komvux. Därmed är poängkravet totalt 2400 
poäng, istället för 2500 som på gymnasiet. 

För äldre kursmotsvarigheter – titta i tabellen på föregående 
sida.  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/slutbetyg-examen-och-individuell-studieplan-inom-komvux
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5. Kurser i en examen från komvux 

 

När du säkerställt vilka kurser och betyg som kan användas 

för att planera examen kan du börja sammanställa dem enligt 

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning (kap. 4, §14-15). 

Du måste välja vilket gymnasieprogram som din examen ska 

motsvara. Innehållet i programmen varierar men den 

övergripande strukturen är densamma för alla program. 

Programmet består av kurser, vilka delas upp i olika 

kurstyper: 

• Obligatoriska kurser 

• Programkurser 

• Valfria kurser 

Det spelar egentligen ingen roll i vilken ordning du väljer att 

studera dessa kurser. Du kan exempelvis börja med att 

ordna godkänt betyg i alla obligatoriska kurser och därefter 

söka ett yrkesprogram eller tvärtom. Eller göra några 

enskilda kurser från varje kurstyp, varje termin. Många av 

kurserna kan dock ha förkunskapskrav som du måste 

uppfylla först för att kunna bli antagen. 

 

 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20111108-om-vuxenutbildning_sfs-2011-1108
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Varje kurs har ett kursnamn, en kurskod och en poäng-

mängd. Det kan exempelvis vara 50 eller 100 men det finns 

även andra varianter. 

 

Totalt måste det vara 2400 poäng i din examen och det 

måste vara fler poäng från programkurser än från valfria 

kurser. Detta kommer strax att förklaras närmare med 

exempel. 

För att examen ska kunna utfärdas krävs att minst 2250 av 

dessa poäng har godkänt betyg (A-E). Det går alltså att 

utfärda examen med F-betyg – men maximalt 150 poäng. 
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Du kan utfärda två olika sorters examen: 

• Yrkesexamen 

• Högskoleförberedande examen 

En yrkesexamen ger alltid grundläggande behörighet till 

yrkeshögskola. Men för att ha grundläggande behörighet till 

universitetskurser och program behövs även godkända betyg 

i kurserna: 

• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 

• Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 

• Engelska 6 

En högskoleförberedande examen ger alltid grundläggande 

behörighet till både universitet och yrkeshögskola. 

  

https://www.yrkeshogskolan.se/
https://www.studera.nu/
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=svesve02&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=svasva02&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=svesve03&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=svasva03&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=engeng06&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
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I den här tabellen ser du hur kurspoängen kan distribueras i 

en yrkesexamen: 

 Poäng från  
obligatoriska kurser 

Poäng från  
kurser ur programmet 

Maximal poäng från  
valfria/övriga kurser 

Totalt 

Yrkesexamen 600 950 850 2400 

 

De obligatoriska kurserna utgör 600 poäng. Det måste vara 

minst 950 poäng från kurser ur programmet. Vill du även 

räkna in kurspoäng från andra program får det plats maximalt 

850. 

Poängmängderna från kurser ur programmet och valfria 

kurser kan variera. Skulle du exempelvis räkna med 1000 

poäng från programmet får du bara plats 800 valfria poäng. 
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I tabellen nedan ser du fyra olika exempel på hur 

poängmänden kan distribueras i en högskoleförberedande 

examen: 

 Poäng från  
obligatoriska kurser 

Poäng från  
kurser ur programmet 

Maximal poäng från  
valfria/övriga kurser 

Totalt 

Exempel 1 1050 700 650 2400 

Exempel 2 1150 650 600 2400 

Exempel 3 1200 650 550 2400 

Exempel 4 1350 550 500 2400 

 

Exempel 1 visar 1050 poäng från obligatoriska kurser och 

700 poäng från kurser ur programmet. För att nå 2400 totalt 

skulle du antingen kunna räkna in fler poäng ur programmet 

eller valfria kurspoäng från andra program. Det går dock inte 

att räkna in mer än 650 poäng från valfria kurser i detta 

exempel, eftersom det alltid måste vara fler poäng från 

kurser ur programmet. 
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5.1 Mall – yrkesexamen 

1. Obligatoriska kurser Egna kommentarer Instruktion 

Engelska 5 100 Följande kurser måste ha godkänt betyg (A-E): 

• Engelska 5

• Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

• Matematik 1a

• Komvuxarbetet

Skriv gärna egna kommentarer. Exempelvis om kursen 

redan är godkänd och vilket betyg du fick, vilken 

kursvariant eller termin du tänkt söka eller datum för 

kommande ansökningsperiod. Länkar till information om 

ansöknings-perioderna finns på förstasidan i Alvis: 

goteborg.alvis.se 

Svenska 1 eller 

Svenska som andraspråk 1 
100 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 1a1 eller 

Naturkunskap 1a2 
50 

Samhällskunskap 1a1 eller 

Samhällskunskap 1a2 
50 

Historia 1a1 eller Historia 1a2 50 

Religionskunskap 1 eller 

Religionskunskap 2 
50 

Komvuxarbete 100 

2. Kurser ur programmet Egna kommentarer Instruktion 

Kurser ur programmet väljer du själv. Det måste vara 

minst 950 poäng från ett och samma program. Klicka på 

någon av länkarna för att se vilka kurser som får ingå: 

• Barn och fritidsprogrammet

• Bygg- och anläggningsprogrammet

• El- och energiprogrammet

• Fordons- och transportprogrammet

• Försäljnings- och serviceprogrammet

• Hantverksprogrammet

• Hotell- och turismprogrammet

• Industritekniska programmet

• Naturbruksprogrammet

• Restaurang- och livsmedelsprogrammet

• VVS- och fastighetsprogrammet

• Vård- och omsorgsprogrammet

Kurspaket inom komvux består av vissa specifika kurser 

från dessa program. Mer information finns på 

Skolverkets hemsida för nationella yrkespaket. Det går 

även att hitta sökbara yrkespaket inom GR: gr.alvis.se 

3. Valfria kurser Egna kommentarer Instruktion 

Valfria kurser väljer du själv från alla program. Det går 

inte att utfärda examen om du har fler poäng från valfria 

kurser än från kurser ur programmet. 

Förutom yrkesprogrammen finns även teoretiska 

program att använda kurser från: 

• Samhällsvetenskapsprogrammet

• Ekonomiprogrammet

• Humanistiska programmet

• Estetiska programmet

• Naturvetenskapsprogrammet

• Teknikprogrammet

https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=engeng05&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=svesve01&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=svasva01&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=matmat01a&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=naknak01a1&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=naknak01a2&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=samsam01a1&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=samsam01a2&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=hishis01a1&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=hishis01a2&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=relrel01&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=relrel02&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=kvar&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A38%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A39%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A40%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A41%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A42%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A43%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A44%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A45%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A46%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A47%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A49%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A48%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-och-amnesplaner-for-komvux-gymnasial/nationella-yrkespaket-for-komvux
https://gr.alvis.se/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A54%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A50%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A52%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A51%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A53%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A55%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a


Gymnasieexamen från kommunal 

vuxenutbildning i Göteborg 

goteborg.se Uppdaterad: 2021-09-23  13 

5.2 Mall – högskoleförberedande examen (samhällsvetenskap och 

humaniora 

1. Obligatoriska kurser Egna kommentarer Instruktion 

Engelska 5 100 Följande kurser måste ha godkänt betyg (A-E): 

• Engelska 5

• Engelska 6

• Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

• Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

• Matematik 1b eller Matematik 1c

• Komvuxarbetet

Skriv gärna egna kommentarer. Exempelvis om 

kursen redan är godkänd och vilket betyg du fick, 

vilken kursvariant eller termin du tänkt söka eller 

datum för kommande ansökningsperiod. Länkar 

till information om ansöknings-perioderna finns på 

förstasidan i Alvis: goteborg.alvis.se 

När det står ”Totalt 100 poäng från ämnet…” så 

betyder det att du själv väljer vilken eller vilka 

kurser från ämnet du vill använda i din examen. 

Engelska 6 100 

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100 

Matematik 1b eller Matematik 1c 100 

Totalt 100 poäng från ämnet naturkunskap 

eller två betyg i kemi, fysik eller biologi. Det 

måste, i så fall, vara olika ämnen (alltså inte 

Kemi 1 och Kemi 2). 

100-

250 

Totalt 100 poäng från ämnet samhällskunskap 100 

Totalt 100 poäng från ämnet historia 100 

Religionskunskap 1 eller Religionskunskap 2 50 

Komvuxarbete 100 

2. Kurser ur programmen Egna kommentarer Instruktion 

Kurser ur programmen väljer du själv. Klicka på 

någon av länkarna för att se vilka kurser som får 

ingå: 

• Samhällsvetenskapsprogrammet

• Ekonomiprogrammet

• Humanistiska programmet

• Estetiska programmet

Det måste vara mer kurspoäng från dessa 

program än från andra program. 

3. Valfria kurser Egna kommentarer Instruktion 

Valfria kurser väljer du själv. Det kan inte vara fler 

kurspoäng från valfria kurser än kurser från 

programmen. 

Det går även att hitta sökbara yrkespaket inom 

GR: gr.alvis.se 

https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=engeng05&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=engeng06&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=svesve01&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=svasva01&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=svesve02&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=svasva02&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=svesve03&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
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https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=biobio&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
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https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A52%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
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Gymnasieexamen från kommunal 

vuxenutbildning i Göteborg 

goteborg.se Uppdaterad: 2021-09-23  14 

5.3 Mall – högskoleförberedande examen (naturvetenskap och 

teknik) 

1. Obligatoriska kurser Egna kommentarer Instruktion 

Engelska 5 100 Följande kurser måste ha godkänt betyg (A-E): 

• Engelska 5

• Engelska 6

• Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

• Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

• Matematik 1b eller Matematik 1c

• Komvuxarbetet

Skriv gärna egna kommentarer. Exempelvis om 

kursen redan är godkänd och vilket betyg du fick, 

vilken kursvariant eller termin du tänkt söka eller 

datum för kommande ansökningsperiod. Länkar 

till information om ansöknings-perioderna finns på 

förstasidan i Alvis: goteborg.alvis.se 

När det står ”Totalt 100 poäng från ämnet…” så 

betyder det att du själv väljer vilken eller vilka 

kurser från ämnet du vill använda i din examen. 

Engelska 6 100 

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100 

Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100 

Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 100 

Matematik 1b eller Matematik 1c 100 

Ytterligare 200 poäng matematik. Det kan 

exempelvis vara Matematik 2c och Matematik 

3c. Du väljer själv från ämnet. 

200 

Totalt 100 poäng från ämnet naturkunskap 

eller två betyg i kemi, fysik eller biologi. Det 

måste, i så fall, vara olika ämnen (alltså inte 

Kemi 1 och Kemi 2). 

100-

250 

Totalt 100 poäng från ämnet samhällskunskap 100 

Historia 1a1 eller Historia 1a2 eller Historia 1b. 

Historia 1b kan sedan omvandlas till 1a1+1a2. 
50 

Religionskunskap 1 eller Religionskunskap 2 50 

Komvuxarbete 100 

2. Kurser ur programmen Egna kommentarer Instruktion 

Kurser ur programmen väljer du själv. Klicka på 

någon av länkarna för att se vilka kurser som får 

ingå: 

• Naturvetenskapsprogrammet

• Teknikprogrammet

Det måste vara mer kurspoäng från dessa 

program än från andra program. 

3. Valfria kurser Egna kommentarer Instruktion 

Valfria kurser väljer du själv. Det kan inte vara fler 

kurspoäng från valfria kurser än kurser från 

programmen. 

Det går även att hitta sökbara yrkespaket inom 

GR: gr.alvis.se 
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https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=naknak&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=kemkem&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=fysfys&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=biobio&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=hishis01a1&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=hishis01a2&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=hishis01b&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=relrel01&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=relrel02&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://goteborg.alvis.se/hittakurser?HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Search=kvar&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.Kommande=false&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurstypId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolformId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedKurskategoriId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedStartdatum=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedSkolaId=&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SokMetod=sok&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeId=0&HittaKurserPageModel.HittaKurserViewModel.SelectedAmnesomradeNamn=&environment=fritext&submitOption=sokbtn
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A53%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs?url=2062829119%2Fweb%2Fskolfs%3FcurrentPage%3DDOCUMENT%26statute.skolfsNo%3D2010%253A55%26statute.contentType%3DSENASTE_LYDELSE&sv.url=12.6bfaca41169863e6a6595a
https://gr.alvis.se/
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6. Vilka kurser bör jag välja? 

 

Du måste utgå från din egen livssituation när du väljer 

kurser. Prova exempelvis att ställa dessa frågor till dig själv: 

Fråga: Tänk på: 

Vill jag kombinera arbete med 
studier? 

För din ekonomis skull kan det vara lämpligt att kombinera arbete 
med studier. Men det kanske även innebär att det tar längre tid att bli 
klar.   

Vilken studietakt är rimligast 
för mig? 

Studietakt beräknas i kurspoäng per vecka: 

• 20 poäng per vecka = 100% studietakt (ca. 8 timmar per dag) 

• 15-19 poäng per vecka = 75% studietakt (ca. 6 timmar per dag) 

• 10-14 poäng per vecka = 50% studietakt (ca. 4 timmar per dag) 

Väljer du att studera 200 poäng i 10 veckor skulle det motsvara 100% 
studietakt (200/10=20). Väljer du att studera 400 poäng i 20 veckor 
motsvarar det också 100% studietakt (400/20=20). Väljer du att 
studera 250 poäng i 20 veckor skulle det motsvara strax över 50% 
studietakt (250/20=12,5). 

Kan du redan mycket av kursen, har lätt för ämnet eller är väldigt 
intresserad så kan det såklart gå snabbare att bli klar. 

Vill jag maximera meritvärdet 
för att ha större chans att 
komma in på eftergymnasial 
utbildning? 

Mer information om hur du beräknar meritvärdet med en 
gymnasieexamen från komvux finns på antagningens hemsida. För 
att få så högt meritvärde som möjligt kan du prioritera kurser enligt: 

• Obligatoriska kurser 

• Kurser som krävs för särskild behörighet för utbildningen (för att se 
särskilda behörighetskrav kan du leta på sidor som studera.nu) 

• Kurser som ger eller kan ge meritpoäng 

• Kurser som du är intresserad av eller kurser som du redan har höga 
betyg i (att räkna med en kurs med F-betyg kan visserligen vara bra 
för att utfärda examen snabbt, men det skulle sänka ditt meritvärde) 

Yrkeshögskolor har andra möjligheter att meritvärdera än vad 
universiteten har, så det kan vara bra att kontakta enskilda skolor för 
mer information om vad de värderar. 

Vill jag studera teoretiska eller 
praktiska kurser? 

Alla lär sig bäst på olika sätt. Vissa lär sig exempelvis bäst genom att 
läsa information själv i lugn och ro, andra genom att lyssna eller 
diskutera, andra genom att illustrera eller gestalta, andra genom att 
jobba fysiskt med kroppen. Många teoretiska kurser erbjuds både på 

https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasial-vuxenutbildning/gymnasieexamen-fran-komvux/
http://studera.nu/
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasial-vuxenutbildning/gymnasieexamen-fran-komvux/meritpoang/
https://www.yrkeshogskolan.se/om-yrkeshogskolan/ansokan-och-antagning/
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Fråga: Tänk på: 

distans så att du kan studera helt själv och gruppundervisning, då du 
följer lärarens planering. Tänk på att distansstudier kräver mycket 
självdisciplin och organisation samt tillgång till dator.  
 
Yrkesprogrammen kan kombinera teoretiska moment med fysiskt 
arbete och även validera förkunskaper inom yrket. Kanske kan även 
lärling vara ett alternativ om du vill vara på en arbetsplats 70% av 
utbildningen och jobba ”på riktigt”. 
 
Prova gärna att ta kontakt med utbildningsanordnaren för att ställa 
frågor om hur kursen/utbildningen är upplagd. Kanske kan du även 
besöka dem och prova på delar av momenten på ”öppet hus”. 

Hur lång tid vill jag studera? 

Hur lång tid dina studier tar beror på vilket mål du har. Att göra 2400 
poäng genom gymnasiekurser på komvux tar ca. 3 år om du studerar 
på heltid. Därmed kan du tänka ca 400 poäng per termin eller 800 
poäng per år. Eventuellt kan det även gå snabbare om du studerar 
yrkesprogram eller distanskurser över sommaren. 
 
Du kan även behöva planera för myndigheters administrativa tid, 
exempelvis mellan att kursen är slut, tills betyget är låst och 
rapporterat till den nationella betygsdatabasen eller för utfärdande av 
examen. 

Jag har fått F-betyg – vad kan 
jag göra med dessa betyg? 

Om du fått F-betyg i en nationell kurs från gymnasieskolan så kan du, 
i regel, komplettera samma kurs inom komvux för att höja betyget. 
Har du fått ett F-betyg från komvux i Göteborg är du mycket lägre 
prioriterad till att bli antagen till samma kurs igen och det kan därmed 
vara bättre att höja betyget genom prövning. 
 
Det går att räkna med 150 poäng med F-betyg i examen från komvux. 

Jag vill söka en utbildning på 
universitet/yrkeshögskola – 
vad behöver jag? 

Du behöver ”Grundläggande behörighet” och ofta även ”Särskild 
behörighet”. Grundläggande behörighet får du när du är klar med 
gymnasiet och har utfärdat din examen (se sida 8 för mer 
information). Särskild behörighet är vissa särskilda kurser som du 
måste ha godkänt betyg i. Dessa gr att se när du söker bland 
utbildningarna på hemsidor som studera.nu eller yrkeshogskolan.se 
eller på utbildningsanordnarnas egna hemsidor. För att se vad äldre 
gymnasiekurser motsvarar i dagens system kan du prova att titta i 
UHR:s utbytestabeller. 

 

Fler frågor och svar finns att läsa i kurskatalogen och på vår 

hemsida: goteborg.se/komvux 

 

 

http://studera.nu/
https://www.yrkeshogskolan.se/
https://bedomningshandboken.uhr.se/contentassets/6ff7fc4f63254868ae0c3e6e28badbc1/tabell-for-utbyteskomplettering-linjer.pdf
https://goteborg.alvis.se/faq
https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/vuxenutbildning-komvux-larvux/komvux
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7. Jag vet vilka kurser jag vill söka – vad är nästa 

steg? 

 

Börja med att logga in i Alvis och ladda upp tydliga och 
läsbara bilder på dina betygsdokument från tidigare studier 
under ”Mina sidor” och därefter ”Betyg & bilagor”.  

 

 

Du behöver inte ladda upp bilder på betygsdokument från de 
kurser du studerat inom komvux i Göteborg. 

Bilderna ska visa formella betygsdokument med ditt 
personnummer, dokumentets rubrik, utbildningsanordnarens 
eller skolans namn (och stämpel) samt rektors underskrift 
tydligt läsbara. 

 

 

 

 

https://goteborg.alvis.se/
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Därefter klickar du på ”Hitta kurser” och söker efter de kurser 
eller utbildningar som du är intresserad av. Observera att 
kurser inom komvux kan ha förkunskapskrav. För att kunna 
bli antagen till Svenska 2 måste du exempelvis ha godkänt 
betyg i Svenska 1 eller motsvarande. Läs dessa noggrant 
och se till så att formella bevis finns uppladdade till 
studerandekontot. 

Antagningsbesked skickas i regel några veckor efter att 
ansökningsperioden är stängd. Då får du veta om du blivit 
antagen eller inte. Reglerna för urval och vem som är 
prioriterad finns exempelvis i förordningen och på 
goteborg.se. 

  

https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/vuxenutbildning-komvux-larvux/komvux/sa-fungerar-komvux/urval-och-prioritering
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Blev du inte antagen ska du ha fått ett besked som beskriver 
varför du inte blev antagen. Handlar det bara om att det inte 
fanns plats så är du välkommen att söka kursen igen, nästa 
ansökningsperiod. 

Blev du antagen ska du få mer information från den eller de 
skolor du blivit antagen till. Det kan exempelvis handla om 
vilka böcker eller kläder du måste köpa, inloggningsuppgifter 
till deras studentportal eller hur du kontaktar skolan för att 
meddela frånvaro eller avbrott, ändring av studietakt, 
scheman och tider för lektioner etc. Har du inte fått någon 
sådan information i samband med antagningsbeskedet kan 
du höra av dig till deras administration. 
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När du studerat en kurs får du ett betyg som visar hur du 
klarade kursen. Betygsskalan är: 

A (högsta godkända betyg) 
B 
C 
D 
E (lägsta godkända betyg) 
F (inte godkänt) 

Betygen registreras automatiskt i ditt studerandekonto och 
laddas även upp till den nationella betygsdatabasen, vilket 
även gör dem synliga på antagning.se. Du kan behöva göra 
en ansökan till en universitetskurs eller utbildning för att de 
ska bli synliga. Prova att logga in och klicka på knappen 
”Meriter”. 

Äldre betyg (exempelvis betyg ur den gamla betygsskalan: 
IG-MVG) kan användas för att uppnå särskild behörighet 
även om de inte kan användas i din examen. Observera att 
du eventuellt kan behöva ladda upp dessa dokument 
separat. Mer information om detta finns här.  

Här finns även en instruktionsfilm om hur du gör ansökan i 
Alvis: Länk till goteborg.se. 

  

https://www.uhr.se/studier-och-antagning/Betygsdatabasen/
https://www.antagning.se/se/start
https://antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/ladda-upp-ratt-papper/?_t_id=mnR4d9TYaPrDT9oOLG6ieg%3d%3d&_t_uuid=COalrVbiTzGCTDOmX%2bCh9g&_t_q=ladda+upp&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a95f04bcb-78c3-4c13-aa4e-4d1bb5f072ee%2candquerymatch&_t_hit.id=NyA_Models_Pages_ArticlePage/_a4c4edcb-0938-461a-9aea-2e4bfbda830a_sv&_t_hit.pos=1
https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/vuxenutbildning-komvux-larvux/komvux/ansok-till-komvux/ansok-till--komvux
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8. Dags att utfärda examen 

 

Din examen utfärdas inte automatiskt inom komvux. Du 
behöver ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på den 
skola där du studerade senast och sammanställa din 
planering för utfärdande. 

Titta gärna igenom checklistan på nästa sida innan du 
kontaktar studie- och yrkesvägledaren. 
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9. Sammanfattning (checklista – ta reda på) 

 

• Vilken rubrik har mitt betygsdokument? 

• Har jag redan grundläggande behörighet eller kan mitt betygsdokument 
kompletteras för att uppnå grundläggande behörighet? 

• Om gymnasieexamen från komvux är rätt alternativ för mig – vilken sorts examen 
vill jag utfärda? 

• Vill jag studera på distans, i gruppundervisning eller i ett yrkespaket? 

• Vilken studietakt är rimlig för mig? 

• När är det ansökningsperiod för den sortens kurser? 

• När skickas kursbeskedet? 

• Uppfyller jag förkunskapskraven till kursen? 

• Har jag laddat upp bilder på mina betyg till studerandekontot? 

• Vill jag ha grundläggande behörighet till yrkeshögskola? 

• Vill jag ha grundläggande behörighet till universitet? 

• Vilka särskilda behörigheter behöver jag? 

• Vilka betyg och vilket meritvärde behöver jag satsa på? 

• Vilken eller vilka urvalsgrupper kommer jag konkurrera i? 

• Har jag totalt 2400 poäng? 

• Är minst 2250 av dessa poäng godkända? 

• Har jag fler poäng från programkurser än från valfria kurser? 

• Vilken studie- och yrkesvägledare kontaktar jag för att sammanställa och utfärda 
min examen? 
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