
SID 1(4) 
2021-09-06 

Information 
Solna vuxenutbildning 

 

Information om Gymnasieexamen från 
kommunal vuxenutbildning, inkl. 
Komvuxarbete  
Saknar du en gymnasieexamen eller ett slutbetyg från en treårig 
gymnasieutbildning har du möjlighet att få en gymnasieexamen från gymnasial 
vuxenutbildning (komvux).  

Förutsättningar för en gymnasieexamen  
När du planerar din gymnasieexamen och för att få en gymnasieexamen från 
vuxenutbildningen i Solna måste du:  

• ha läst eller gjort prövning i minst en kurs i Solna.  

• visa upp dina originalbetyg från gymnasieskola eller vuxenutbildning i en 
annan kommun.  

Det finns två olika gymnasieexamen  
Du kan välja mellan att läsa mot en högskoleförberedande examen eller en 
yrkesexamen. För all gymnasieexamen finns krav på visst innehåll men som 
skiljer sig åt beroende mot vilket program eller studieområde inom 
gymnasieskolan som gymnasieexamen i huvudsak ska motsvara.  

Det är viktigt att du gör din planering mot gymnasieexamen tillsammans med 
en studie- och yrkesvägledare inom kommunen eller den skola som du studerar 
på.  

Kurser som lästs enligt tidigare kurssystem (gällande före 1 juli 2012) kan i 
vissa fall omvandlas till nya ämnen/kurskoder samt betyg (i enlighet med 
föreskrifterna i SKOLFS2011:196). Betyg i kursen Idrott och hälsa 1 får inte 
ingå i en gymnasieexamen från vuxenutbildning. 

Högskoleförberedande examen  
En högskoleförberedande examen ska från den 1 juli 2021 vara inriktad mot ett 
av två studieområden, samhällsvetenskap och humaniora eller naturvetenskap 
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och teknik, i stället för mot något av de sex gymnasieprogram som examen 
tidigare var inriktad mot. 

En gymnasieexamen ska innehålla 2400 gymnasiepoäng varav lägst betyget E i 
2250 gymnasiepoäng. 
Det krävs lägst betyget E i Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, 
Engelska 5 och 6, Matematik 1a/1b/1c samt Komvuxarbete alternativt tidigare 
gjort Gymnasiearbete.  

Förutom de ovan obligatoriska kurserna krävs betyg inom ämnena historia, 
samhällskunskap, naturkunskap (kurser i biologi, fysik och kemi kan ersätta) 
och religionskunskap.  

Har du en tidigare planering mot ett studieförberedande program kan din 
planering nu behövas ses över då vissa krav kan ha ändrats. Kontakta studie- 
och yrkesvägledare på skolan eller i kommunen. 

Yrkesexamen  
En gymnasieexamen ska innehålla 2400 gymnasiepoäng varav lägst betyget E i 
2250 gymnasiepoäng. För att få högskolebehörighet krävs lägst betyget E i 
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 
1a/1b/1c samt Komvuxarbete alternativt tidigare gjort Gymnasiearbete. 

Förutom de obligatoriska kurserna (Svenska/Svenska som andraspråk 1, 
Engelska 5, Matematik 1a/1b/1c krävs betyg i kurserna Historia 1a1, 
Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1 samt Religionskunskap 1. Dessutom 
krävs betyg i yrkeskurser som till övervägande del får ingå i ett och samma 
nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1800 
gymnasiepoäng.  

Yrkesprogram:  
• Barn- och fritidsprogrammet  

• Bygg- och anläggningsprogrammet 

• El- och energiprogrammet 

• Fordons- och transportprogrammet 
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• Handels- och administrationsprogrammet 

• Hantverksprogrammet 

• Hotell- och turismprogrammet  

• Industritekniska programmet  

• Naturbruksprogrammet 

• Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

• VVS- och fastighetsprogrammet 

• Vård- och omsorgsprogrammet 

OBS! Solna Vuxenutbildning kan inte garantera att alla programinriktningar 
erbjuds.  

Komvuxarbete  
För att en elev ska få en gymnasieexamen måste det finnas ett godkänt 
gymnasiearbete eller komvuxarbete. Inom komvux läser man ett 
komvuxarbete, som är motsvarigheten till gymnasieskolans gymnasiearbete.  

Komvuxarbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng och ska vara ett kvitto på 
att eleven är förberedd för högskolestudier eller för arbete inom ett visst 
yrkesområde. Målen för komvuxarbetet framgår av programmets examensmål 
och skiljer sig åt mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande 
studieområdena. 

Förutsättningar för komvuxarbete 
Komvuxarbetet söks via Solna stads webbansökan för vuxenutbildning. Tid för 
genomförande är minst 10 veckor. Innan komvuxarbete kan beviljas ska du ha 
läst minst 1800 gymnasiepoäng inom ett högskoleförberedande studieområde 
eller minst 950 gymnasiepoäng inom vald programinriktning för yrkesexamen 
På komvuxarbetet ges betyget E eller F.  

En annan väg för behörighet till högskola  
Grundläggande behörighet till högskola kan uppnås genom gymnasieexamen 
men även via Reell kompetens. Reell kompetens är ett alternativ för dig som 
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kan redovisa tre års arbetslivserfarenhet i kombination med godkända betyg i 
ett fåtal ämnen/kurser. Om du söker till utbildning där antal platser är färre än 
antal behöriga sökande behöver du ha ett högskoleprovsresultat för att ha en 
chans i urvalet. Läs mer på www.uhr.se eller prata med studie- och 
yrkesvägledare inom kommunen eller den skola som du studerar på. 
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