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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i skollagen (2010:800) 

Utfärdad den 13 april 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 kap. 3, 11 och 18 §§ och bilaga 2 

till skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.   

16 kap. 

3 §    Yrkesprogrammen ska utgöra grund för yrkesverksamhet och fortsatt 

yrkesutbildning.  

Ett yrkesprogram ska innehålla det som krävs för att eleverna ska uppnå 

grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grund-

nivå. En elev ska dock ha rätt att välja bort delar av det som krävs för grund-

läggande behörighet enligt vad som framgår av bilaga 2.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

ytterligare föreskrifter om det som ska ingå i utbildningen för att eleverna 

ska uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas 

på grundnivå.  

11 §2    Inom yrkesprogrammen får det finnas gymnasial lärlingsutbildning, 

som börjar det första, andra eller tredje läsåret.  

Gymnasial lärlingsutbildning ska i huvudsak vara förlagd till en eller flera 

arbetsplatser. Vid beräkningen av hur stor del av utbildningen som ska 

förläggas till en arbetsplats ska det bortses från det som eleven får välja bort 

enligt 3 §.  

18 §    Eleverna har rätt till ett minsta antal undervisningstimmar om 60 minuter 

(garanterad undervisningstid). Den garanterade undervisningstiden för elever 

på 

– yrkesprogram som omfattar 2 800 gymnasiepoäng är 2 720 undervisnings-

timmar, 

– yrkesprogram som omfattar 2 700 gymnasiepoäng är 2 625 undervisnings-

timmar, och 

– högskoleförberedande program är 2 180 undervisningstimmar.

För elever som har valt bort delar av det som krävs för grundläggande

behörighet enligt 3 § minskas den garanterade undervisningstiden i mot-

svarande omfattning.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

ytterligare föreskrifter om avvikelser från den garanterade undervisnings-

tiden.  

1 Prop. 2021/22:94, bet. 2021/22:UbU22, rskr. 2021/22:223. 
2 Senaste lydelse 2011:877. 
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SFS 2022:275 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

2. Lagen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen

2023. 

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som påbörjats

före höstterminen 2023.  

På regeringens vägnar 

LINA AXELSSON KIHLBLOM 

Eva Lenberg 

(Utbildningsdepartementet) 
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SFS 2022:275 Bilaga 23

Poängplan för nationella program i gymnasieskolan 

Ämne Gymnasiepoäng 

Gymnasiegemensamma ämnen  

Följande ämnen ska ingå i de nationella programmen med minst det antal 

gymnasiepoäng som anges här.  

Yrkesprogram 

Svenska eller svenska som andraspråk 3001

Engelska 2002

Matematik 100 

Idrott och hälsa 100 

Historia 50 

Samhällskunskap 50 

Religionskunskap 50 

Naturkunskap  50 

Högskoleförberedande program  

Svenska eller svenska som andraspråk 300 

Engelska 200 

Matematik 100/200/3003 

Idrott och hälsa 100 

Historia 50/100/2004 

Samhällskunskap 100/2005 

Religionskunskap 50 

Naturkunskap  1006

Karaktärsämnen 

Ämnen som ger de nationella programmen dess karaktär ska ingå i dessa 

program med minst det antal gymnasiepoäng som anges här.  

Yrkesprogram  1 500/1 6007 

Högskoleförberedande program 950/1 050/1 1008 

Individuellt val och gymnasiearbete 

Individuellt val och gymnasiearbete ska ingå i de nationella programmen 

med minst det antal gymnasiepoäng som anges här.  

Individuellt val 200 

Gymnasiearbete 100 

Summa gymnasiepoäng 2 500/2 700/2 8009 

3 Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:620. 
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SFS 2022:275 1. Elever på barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet

får välja bort 100 gymnasiepoäng. På övriga program får eleverna välja bort 

200 gymnasiepoäng. 

2. Elever på alla program, utom hotell- och turismprogrammet, får välja

bort 100 gymnasiepoäng. 

3. Estetiska och humanistiska programmen 100, ekonomi- och samhälls-

programmen 200 samt naturvetenskaps- och teknikprogrammen 300 gymnasie-

poäng.  

4. Teknikprogrammet 50, ekonomi-, samhällsvetenskaps- och natur-

vetenskapsprogrammen 100 samt estetiska och humanistiska programmen 

200 gymnasiepoäng.  

5. Ekonomiprogrammet 200 och övriga program 100 gymnasiepoäng.

6. Ämnet naturkunskap ingår inte i naturvetenskapsprogrammet och

teknikprogrammet. I stället ingår som karaktärsämnen biologi, fysik och 

kemi i naturvetenskapsprogrammet och fysik och kemi i teknikprogrammet. 

7. Barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- 

och omsorgsprogrammet 1 500 och övriga yrkesprogram 1 600 gymnasie-

poäng.  

8. Ekonomiprogrammet 950, teknikprogrammet 1 100 samt estetiska,

humanistiska, samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammen 1 050 

gymnasiepoäng.  

9. Högskoleförberedande program 2 500, barn- och fritidsprogrammet,

hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet 2 700 och 

övriga yrkesprogram 2 800 gymnasiepoäng.  
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