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Utkom från trycket
den 21 mars 2012

beslutade den 22 februari 2012.
Skolverket föreskriver följande med stöd av 4 kap. 26 § förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning.

Innehåll
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur betygskatalogen ska
utformas. Bestämmelser om betygskatalog finns även i 4 kap. 11–12 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Vilka skolformer som omfattas av föreskrifterna
2 § Föreskrifterna gäller för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Hur betygskatalogen ska föras
3 § Betygskatalogen ska utformas så att den skyddas mot förlust och olovlig ändring samt så att dokumentets äkthet över tiden kan säkerställas.
4 § Skolenheten ska ha rutiner för att säkerställa att samtliga beslut om
betyg i betygskatalogen har fattats av den eller de som enligt 3 kap. 16 §
skollagen (2010:800) ska besluta om betyg.
5 § Betygskatalogen ska föras löpande. Betygskatalogen får föras på papper
eller elektroniskt.
6 § Beslut om betyg ska föras in i betygskatalogen i anslutning till att kursen har avslutats.
Betyg efter prövning ska föras in i betygskatalogen i anslutning till prövningen.
Uppgifter i intyg ska föras in i betygskatalogen i anslutning till att intyget
utfärdas.
7 § Den som beslutar om ett betyg ska datera uppgiften i betygskatalogen
och förse uppgiften med sin egenhändiga signatur. Förs betygskatalogen
elektroniskt får uppgiften istället signeras med en sådan avancerad elektro1
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nisk signatur som avses i 2 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska
signaturer.

Vad betygskatalogen ska innehålla
Identifieringsuppgifter
8 § En betygskatalog ska innehålla
1. Statistiska centralbyråns skolenhetskod,
2. skolform och i förekommande fall nivå inom skolformen,
3. namn på huvudman, skolenhet och den kommun där skolenheten är
belägen,
4. namn på eleven och elevens personnummer, samt
5. namn och titel på den som har beslutat om betyg.
Uppgifter om beslut om betyg och intyg för kommunal vuxenutbildning
9 § En betygskatalog i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
ska innehålla kursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt elevens betyg
efter genomgången kurs.
Om eleven har genomgått delkurs eller orienteringskurs ska betygskatalogen innehålla uppgifter om
1. delkursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt elevens betyg efter
genomgången delkurs, eller
2. orienteringskursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt uppgifterna
i intyg på genomgången orienteringskurs.
I förekommande fall ska uppgifter i intyg som utfärdats enligt 20 kap. 34 §
skollagen (2010:800) anges i betygskatalogen.
Betyg efter prövning ska framgå av betygskatalogen. Om eleven har ett
betyg i kursen sedan tidigare ska såväl det gamla som det nya betyget framgå.
Beslut om att inte sätta betyg ska enligt 4 kap. 11 § förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning markeras med ett horisontellt streck.
Av 4 kap. 22 § förordningen om vuxenutbildning framgår att en anteckning ska göras i betygskatalogen om ett slutbetyg har utfärdats samt vilka
kurser som tagits med i slutbetyget.
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10 § En betygskatalog i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska
innehålla kursens namn, gymnasiepoäng, kurskod samt elevens betyg efter
genomgången kurs.
Om eleven har genomgått delkurs, orienteringskurs eller individuell kurs
ska betygskatalogen innehålla uppgifter om
1. delkursens namn, gymnasiepoäng, kurskod samt elevens betyg efter
genomgången delkurs,
2. orienteringskursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt uppgifterna
i intyg på genomgången orienteringskurs, eller
3. individuella kursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt uppgifterna i intyg på genomgången individuell kurs.
I förekommande fall ska uppgifter i intyg som utfärdats enligt 20 kap. 34 §
skollagen (2010:800) samt elevens betyg på gymnasiearbetet anges i betygskatalogen.
Betyg efter prövning ska framgå av betygskatalogen. Om eleven har ett

betyg i kursen sedan tidigare ska såväl det gamla som det nya betyget framgå.
Beslut om att inte sätta betyg ska enligt 4 kap. 11 § förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning markeras med ett horisontellt streck.
Av 4 kap. 22 § förordningen om vuxenutbildning framgår att en anteckning ska göras i betygskatalogen om en gymnasieexamen har utfärdats samt
vilka kurser som tagits med i gymnasieexamen.
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Uppgifter om beslut om betyg och intyg för särskild utbildning för
vuxna
11 § En betygskatalog i särskild utbildning för vuxna på grundläggande
nivå ska innehålla kursens namn, kurskod samt elevens betyg efter genomgången kurs.
Om en elev har genomgått delkurs eller orienteringskurs ska betygskatalogen innehålla uppgifter om
1. delkursens namn, kurskod samt elevens betyg efter genomgången delkurs, eller
2. orienteringskursens namn, kurskod samt uppgifterna i intyg på genomgången orienteringskurs.
I förekommande fall ska uppgifter i intyg som utfärdats enligt 21 kap. 23 §
skollagen (2010:800) samt uppgifter i intyg som utfärdats för elever inom
den del av särskild utbildning för vuxna som motsvarar träningsskolan enligt
21 kap. 18 § skollagen anges i betygskatalogen.
Av 4 kap. 22 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning framgår att
en anteckning ska göras i betygskatalogen om ett slutbetyg har utfärdats samt
vilka kurser som tagits med i slutbetyget.
12 § En betygskatalog i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
ska innehålla kursens namn, kurskod samt elevens betyg efter genomgången
kurs.
Om eleven har genomgått delkurs eller orienteringskurs ska betygskatalogen innehålla uppgifter om
1. delkursens namn, kurskod samt elevens betyg efter genomgången delkurs, eller
2. orienteringskursens namn, kurskod samt uppgifterna i intyg på genomgången orienteringskurs.
I förekommande fall ska uppgifter i intyg som utfärdats enligt 21 kap. 23 §
skollagen (2010:800) anges i betygskatalogen.
Uppgifter om beslut om betyg och intyg för utbildning i svenska för
invandrare
13 § En betygskatalog för utbildning i svenska för invandrare ska innehålla
kursens namn, kurskod samt elevens betyg efter genomgången kurs.
I förekommande fall ska uppgifter i intyg som utfärdats enligt 22 kap. 28 §
skollagen (2010:800) anges i betygskatalogen.
Betyg efter prövning ska framgå av betygskatalogen. Om eleven har ett
betyg i kursen sedan tidigare ska såväl det gamla som det nya betyget framgå.
Beslut om att inte sätta betyg ska enligt 4 kap. 11 § förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning markeras med ett horisontellt streck.
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Rättelser och ändringar i betygskatalogen
14 § Bestämmelser om rättelse av betyg och om ändring av uppenbart oriktiga betyg finns i 3 kap. 19–20 §§ skollagen (2010:800).
Av bestämmelserna i 20 kap. 35 §, 21 kap. 24 § samt 22 kap. 29 § skollagen framgår att vad som sägs i 3 kap. 19–20 §§ skollagen om rättelse och
ändring av betyg även är tillämpligt på intyg.
Rättelser och ändringar ska anges i betygskatalogen. Om ett betyg eller
intyg rättas eller ändras ska såväl det gamla som det nya betyget och intyget
framgå. Rättelser och ändringar ska dateras och signeras på samma sätt som
anges i 7 §.
Det ska framgå av betygskatalogen om det är en rättelse eller ändring som
är beslutad.
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2012 och ska tillämpas från
detta datum om inte annat följer av övergångsbestämmelserna.
2. Genom föreskrifterna upphävs
– Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:80) om betygskatalog för kommunal vuxenutbildning, och
– Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:81) om betygskatalog för
svenska för invandrare.
3. För kurser, delkurser eller projektarbetet som påbörjats före den 1 juli
2012 ska de upphävda föreskrifterna fortsätta att gälla.
På Skolverkets vägnar
ANNA EKSTRÖM
Anna Sundborg
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