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Ämnesbetygsreform 
eller ämnesutformning?
§ Förbereda ett framtida införande av ämnesbetyg

§ Reellt utrymme för elever på yrkesprogram att 
läsa in grundläggande behörighet 

§ Kontinuerlig utveckling av styrdokumenten

§ Referensarbete med bland annat nationella 
programråden, skolhuvudmän, rektorer, lärare och 
elever
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Vi ska lämna dagens kursbetyg 
som fungerar så här:

Betyg på 
kurs 1 i 
ämnet 

Betyg på 
kurs 2 i 
ämnet 

Betyg på 
kurs 3 i 
ämnet

Betyg på 
kurs 4 i 
ämnet 

E-A

E-A

E-A

E-A

Examens-
bevis
(och 

motsv.)
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Modellen för ämnesbetyg 
Eleven får ett godkänt betyg i ämnet.

Betyg i 
ämnet på 
nivå 1

Betyg i 
ämnet på 
nivå 2

Betyg i 
ämnet på 
nivå 3

Betyg i 
ämnet på 
nivå 4

E-A

Examens-
bevis
(och 

motsv.)

Varje gång ett nytt betyg ska 
sättas i ämnet gör läraren ett 

nytt ställningstagande av 
elevens samlade kunskaper 
utifrån betygskriterierna för 

ämnet och i förhållande till det 
centrala innehållet som gäller 

för aktuell nivå. Det betyg 
som sätts efter en nivå 

återspeglar elevens 
kunskaper i ämnet upp till och 

med den aktuella nivån.
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Ämnesbetygens effekt
§ Längre, mer sammanhållna ämnen innan betyg
§ En eller flera nivåer inom ett ämne
§ Progressionen tydliggörs i ämnesplanerna 
§ Omfattningen av det centrala innehållet ses över
§ En uppsättning betygskriterier för samtliga nivåer i 

ämnet
Utifrån behovsanalys
§ Stärka det tredelade uppdraget 
§ Tydligare mål för gymnasiearbetet för att på ett bättre 

sätt uttrycka gymnasial nivå
§ Stärka kopplingen till yrkeslivet (gymnasiesärskolenivå)
§ Uppdatera utbildningarna

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-
SA

https://sv.wikipedia.org/wiki/Svartkronad_parakit
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Pågående arbete
§ Justeringar i examensmål: Moderniserar; bland annat 

jämlikhet, innovation, hållbarhet
§ Följdförändringar i programstruktur: Framförallt utifrån 

reell möjlighet till grundläggande behörighet. Även vissa 
ämnen som läggs till/tas bort (Arbetsmaterial i 
nästkommande bilder)

§ Översyn av ämnesplaner: Moderniserar; 
teknikutveckling, begrepp, annan skärning av 
nuvarande kurser inom ämnet. (Möjligt att diskutera 
senare idag?)

§ Restriktivitetsprincip
§ Undervisningsråd, experter, referensskolor och 

referensgrupper

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY

https://www.cam.ac.uk/research/news/opinion-can-cats-really-get-or-pass-on-covid-19-as-a-report-from-belgium-suggests
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Gymnasiegemensamma 
ämnen (samma) 

Ämne Poäng
Engelska, nivå 1 100
Historia, nivå 1a1 50
Idrott och hälsa, nivå 1 100
Matematik, nivå 1a 100
Naturkunskap, nivå 1a1 50
Religionskunskap, nivå 1 50
Samhällskunskap, nivå 1a1 50
Svenska, nivå 1 100
eller
Svenska som andraspråk, nivå 1 100
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Programgemsamma 
ämnen NB

Ämne Poäng
Biologi, nivå 1 100
Entreprenörskap, nivå 1 100
Naturbruk, nivå 1 100
Svenska, nivå 2 100
eller
Svenska som andraspråk, nivå 2 100
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Inriktningsämnen  
Djurvård

Ämne Poäng
Djurens biologi 100
Djuren i naturbruket 100
Djurhållning 100
Sällskapsdjurshållning, nivå 1 100
Sällskapsdjur, nivå 1 100
Djurvård inom djurens hälso o sjv, nivå 1 100
Hundkunskap, nivå 1 100
Kattkunskap, nivå 1 100
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Viktiga datum ämnesbetyg
Remiss 1 februari – mars 2022 

Examenmål, programmål, programstrukturer och de 
gymnasiegemensamma ämnesplanerna. 

Redovisas för regeringen 1 juni 2022

De delar som beslutas av riksdag/regering

Remiss 2 december 2022 – februari 2023

Alla övriga ämnesplaner samt programstrukturerna i 
de delar som Skolverket beslutar

Tillämpning av ämnesbetyg – 1 juli 2025?
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Regionala 
planeringsunderlag
§ Utgår från SOU 2020:33

§ Skolverket ska föreslå hur regionala 
planeringsunderlag kan utformas

§ Stöd för huvudmän (steg 1) i planering och 
dimensionering av gy, gysär, vux. 

§ Periodicitet och geografisk avgränsning. (Län. 
Exempel Sörmland)

§ ”Inhämta kunskaper och erfarenheter från 
relevanta aktörer på nationell och regional nivå”  
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Övrigt aktuellt av 
intresse

§ Yrkesprov (Försöksverksamheten avslutad, 
regeringsredovisning i början av nästa år)

§ Nya yrkespaket (Särskild utbildning för vuxna)
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Inkomna frågor

§ Begränsa antalet platser på inriktningarna?

§ Djursjukvård 1 som inriktningsgemensam?

§ Hund- och kattkurser, gy och gysär?

§ Exempel och filmer på praktiska moment inför 
gymnasiearbetet?

§ Apl?
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Frågor kring apl

§ Hur ska apl förläggas i de nya ämnena?
Ø Rektorsbeslut, möjligen samverka med huvudmannen.

§ Har en elev rätt till apl på skolan?
Ø Nej, tvärt om.  

§ Svårplacerade elever/anpassningar för eleven/ok 
med apl på skolan?

Ø Vad är det som gör eleven svårplacerad?
Ø Enda undantagen GyFör 4 kap 13 §, samt arbetstid enligt GyFör 3 

kap 3§ (rektorsbeslut, samråd med lokalt programråd)

§ Kan man ”pysa” eleven när det gäller apl?
Ø Nej. Undantagsbestämmelsen endast tillämplig vid betygsättningen 




