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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 

Utfärdad den 22 juni 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039) 

dels att nuvarande 4 kap. 23 § ska betecknas 4 kap. 24 §, 

dels att 1 kap. 3 och 7 §§, 4 kap. 12 §, den nya 4 kap. 24 §, 4 b kap. 2 §, 

8 kap. 3 b, 4 och 15 §§, 9 kap. 7 §, 13 kap. 8 § och bilaga 1 ska ha följande 

lydelse,  

dels att rubriken närmast före 4 kap. 23 § ska sättas närmast före 4 kap. 

24 §, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 23 § och 9 kap. 6 a §, 

och närmast före 4 kap. 23 § en ny rubrik av följande lydelse.  

1 kap.  

3 §1    I förordningen avses med 

– arbetsplatsförlagt lärande: lärande på ett program som genomförs på

en eller flera arbetsplatser utanför skolan, 

– fullständigt program: betyg från kurser och ett gymnasiearbete eller

gymnasiesärskolearbete i en omfattning om 2 500–2 800 gymnasiepoäng 

eller 2 500 gymnasiesärskolepoäng enligt en individuell studieplan, 

– garanterad undervisningstid: den minsta undervisningstid i timmar som

eleverna ska erbjudas enligt 16 kap. 18 §, 17 kap. 6 § eller 19 kap. 20 § 

skollagen (2010:800), 

– gymnasial lärlingsutbildning: utbildning som börjar det första, andra

eller tredje läsåret inom ett yrkesprogram i gymnasieskolan eller det första, 

andra, tredje eller fjärde läsåret inom ett nationellt program i gymnasie-

särskolan och som till mer än hälften genomförs på en eller flera arbets-

platser utanför skolan,   

– gymnasiearbete: en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna

genomför inom ramen för examensmålen, 

– gymnasiegemensamma ämnen: de ämnen som ska ingå i nationella

program i gymnasieskolan i den omfattning som framgår av bilaga 2 till 

skollagen, 

– gymnasiepoäng: ett mått på studieomfattningen av en kurs i gymnasie-

skolan eller gymnasiearbetet, 

– gymnasiesärskolearbete: en uppgift om 100 gymnasiesärskolepoäng

som eleverna genomför inom ramen för programmålen, 

– gymnasiesärskolegemensamma ämnen: de ämnen som ska ingå i

nationella program i gymnasiesärskolan i den omfattning som framgår av 

bilaga 4 till skollagen,  

1 Senaste lydelse 2018:1328. 
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SFS 2022:1105 – gymnasiesärskolepoäng: ett mått på studieomfattningen av en kurs i

gymnasiesärskolan eller gymnasiesärskolearbetet, 

– karaktärsämnen: de ämnen genom vilka ett program får sin karaktär,

– nationella programråd: de nationella programråd för gymnasial

yrkesutbildning som Statens skolverk ska ansvara för enligt 10 § förord-

ningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk,  

– nya kurser: kurser som initieras av huvudmän eller av andra intressenter

enligt 6 § och som Skolverket har meddelat föreskrifter om enligt 4 §, 

– programfördjupning: sådana ämnen eller kurser som inom examens-

målen eller programmålen kompletterar de gymnasiegemensamma eller de 

gymnasiesärskolegemensamma och programgemensamma ämnena och som 

Skolverket meddelat föreskrifter om enligt 4 kap. 5 §,  

– programgemensamma ämnen: kurser i gymnasiegemensamma eller

gymnasiesärskolegemensamma ämnen utöver den omfattning som anges i 

bilaga 2 respektive bilaga 4 till skollagen eller andra kurser och som ska 

läsas av alla elever på programmet,  

– riksrekryterande utbildning: en utbildning i en gymnasieskola eller

gymnasiesärskola med offentlig huvudman som sökande från hela landet ska 

tas emot till i första hand,  

– studieväg: det program, och i förekommande fall den inriktning, den

gymnasiala lärlingsutbildning eller den särskilda variant som eleven går på, 

– särskild variant: en utbildning som enligt 5 kap. 1 § får avvika från vad

som annars gäller för nationella program, 

– yrkesutgång: en benämning för en viss yrkeskompetens som en kombi-

nation av kurser inom yrkesprogrammens programfördjupning leder till, 

– yrkesämnen: yrkesinriktade karaktärsämnen.

7 §2    En elevs individuella studieplan ska innehålla följande uppgifter: 

– vilken studieväg eleven går på,

– de kurser eller ämnesområden som eleven har valt eller valt bort,

– övriga kurser eller ämnesområden som ingår i elevens program,

– om eleven följer ett utökat program och i så fall vilka kurser som ligger

utanför det fullständiga programmet, 

– om eleven följer ett reducerat program och i så fall i vilken omfattning

samt om möjligt vilka kurser som har tagits bort, 

– om eleven följer ett individuellt anpassat program och i så fall vilka

kurser som har bytts ut, 

– när det är aktuellt, elevens studier i grundskolans ämnen, och

– om eleven får fjärrundervisning och i så fall i vilken utsträckning.

Om eleven går ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska den indivi-

duella studieplanen dessutom innehålla uppgifter om 

– utbildningens mål och längd,

– delar av kurser, annan yrkesinriktad utbildning, praktik och andra

insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling och som är 

avsedda att ingå i utbildningen, och  

– när det är aktuellt, det yrkesområde som utbildningen inriktas mot.

2 Senaste lydelse 2020:780. 
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12 §3    Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram i 

gymnasieskolan i minst 15 veckor. I gymnasiesärskolan ska arbetsplats-

förlagt lärande förekomma på alla nationella program i minst 22 veckor. En 

elev som går gymnasial lärlingsutbildning ska i stället genomföra mer än 

hälften av denna utbildning som arbetsplatsförlagt lärande. Omfattningen 

ska då räknas från och med det läsår som eleven påbörjar den gymnasiala 

lärlingsutbildningen.  

Vid beräkningen av hur stor del av lärlingsutbildningen på ett yrkes-

program som ska förläggas till en arbetsplats ska det bortses från de kurser 

som eleven får välja bort enligt 23 §.  

Varje vecka som genomförs på en arbetsplats ska för en elev i gymnasie-

skolan anses motsvara 23 timmars garanterad undervisningstid. Huvud-

mannen får besluta att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskole-

förberedande program och får då också besluta om i vilken omfattning.  

För en elev i gymnasiesärskolan ska varje vecka som genomförs på en 

arbetsplats anses motsvara 25 timmars garanterad undervisningstid.  

Huvudmannen ansvarar för att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda 

lärandet och att detta uppfyller de krav som finns för utbildningen. Rektorn 

beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och om 

hur fördelningen över läsåren ska göras.  

Vissa kurser som kan väljas bort på yrkesprogram 

23 §    I 16 kap. 3 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om att yrkes-

program ska innehålla det som krävs för att eleverna ska uppnå grund-

läggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. 

Yrkesprogrammen ska därför innehålla kurserna svenska 2 och 3, eller 

svenska som andraspråk 2 och 3, och engelska 6, utöver de kurser i svenska 

eller svenska som andraspråk och engelska som ingår i ett yrkesprogram 

inom ramen för de gymnasiegemensamma ämnena, vilka regleras i bilaga 2 

till skollagen.  

En elev på ett yrkesprogram får välja bort kurserna svenska 2 och 3, eller 

svenska som andraspråk 2 och 3, och engelska 6. En elev på barn- och 

fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet får dock inte välja 

bort kurserna svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. En elev på hotell- 

och turismprogrammet får inte välja bort kursen engelska 6.  

En elev som vill välja bort en kurs enligt andra stycket ska anmäla det till 

rektorn senast vid utgången av terminen före den termin kursen ska påbörjas. 

24 §4    En elev får delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som 

ligger utanför elevens fullständiga program, om eleven på ett tillfreds-

ställande sätt kan antas genomföra såväl kurserna på den ordinarie 

studievägen som de frivilliga kurserna (utökat program). Ett beslut om att 

en elev får följa ett utökat program fattas av rektorn.  

En elev som följer ett utökat program har rätt till garanterad undervis-

ningstid utöver vad som föreskrivs i 16 kap. 18 § respektive 19 kap. 20 § 

skollagen (2010:800).  

3 Senaste lydelse 2014:70. 
4 Senaste lydelse av tidigare 4 kap. 23 § 2012:402. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas 

bort.  
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2 §5    Följande bestämmelser gäller inte för utbildning där distansunder-

visning används: 

– 3 kap. 3 § om skolarbetets förläggning,

– 3 kap. 5 § om friluftsverksamhet, och

– 4 kap. 22 § tredje stycket och 4 kap. 24 § andra stycket om under-

visningstid. 

8 kap. 

3 b §6    Nationella prov på högskoleförberedande program ska användas i 

den högsta avslutande kursen i studievägen i ämnena engelska, matematik 

och svenska eller svenska som andraspråk med undantag för kursen svenska 

2 eller svenska som andraspråk 2.  

Nationella prov på yrkesprogram ska användas i den inledande kursen i 

studievägen i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 

matematik samt i den högsta avslutande kursen i studievägen i dessa ämnen, 

med undantag för kursen svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. 

Proven får användas även i andra kurser än de som anges i första och 

andra styckena.  

Proven ska vara uppdelade i delprov som genomförs på vissa dagar eller 

under vissa perioder.  

4 §    Enligt 16 kap. 26 § skollagen (2010:800) ska gymnasieexamen 

utfärdas om en elev i gymnasieskolan har fått betyg från en utbildning som 

omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng på ett nationellt program och eleven 

har uppfyllt de övriga villkor som anges i 16 kap. 27 och 28 §§ skollagen 

och i denna förordning.  

Gymnasieexamen får inte utfärdas om en elev följer ett reducerat 

program.  

15 §7    Ett betyg på en inledande kurs i historia som omfattar 100 gymnasie-

poäng får i examens- eller studiebeviset från ett nationellt program i 

gymnasieskolan omvandlas till samma betyg på en annan inledande kurs i 

historia och en kurs i historia som bygger på denna andra inledande kurs, 

förutsatt att de två sistnämnda kurserna tillsammans omfattar samma antal 

gymnasiepoäng som den kurs de ersätter. På samma sätt får ett betyg på en 

inledande kurs i samhällskunskap eller naturkunskap omvandlas till betyg 

på andra kurser i samma ämne.   

9 kap. 

6 a §    En elev som har valt bort en eller flera kurser enligt 4 kap. 23 § ska 

inte anses följa ett reducerat program enligt 6 §.  

7 §8    Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program 

för en elev i gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år, om 

1. eleven har läst ett reducerat program,

5 Senaste lydelse 2020:780.  
6 Senaste lydelse 2017:1108. 
7 Senaste lydelse 2014:860. Ändringen innebär att andra stycket tas bort. 
8 Senaste lydelse 2012:402. 
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kommer att uppfylla de betygskriterier som minst ska uppfyllas i de kurser 

som krävs för att eleven ska uppnå grundläggande behörighet till högskole-

utbildning som påbörjas på grundnivå, eller 

3. det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl

för det. 

13 kap. 

8 §9    Bidrag till en enskild huvudman för gymnasieskola enligt 16 kap. 52 § 

skollagen (2010:800) ska lämnas i en omfattning som minst motsvarar en 

fullständig gymnasieutbildning (2 500–2 800 gymnasiepoäng).  

Om elevens hemkommun fördelar mindre resurser till en kommunal skola 

på grund av att elever har valt bort kurser enligt 4 kap. 23 §, får bidrag som 

lämnas till den enskilda huvudmannen minskas på motsvarande sätt för 

sådana bortvalda kurser hos den enskilda huvudmannen.  

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

2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som

påbörjas höstterminen 2023. 

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats

före höstterminen 2023.  

På regeringens vägnar 

LINA AXELSSON KIHLBLOM 

Torbjörn Malm 

(Utbildningsdepartementet) 

9 Senaste lydelse 2012:402. 
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Nationella inriktningar på de nationella programmen i 
gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive 
program  

Nationella program Omfattning i 

gymnasiepoäng för de 

programgemensamma 

ämnena i ett program 

Nationella 

inriktningar 

Yrkesprogram 

1. Barn- och fritids-

programmet

Hälsa      

Naturkunskap   

Pedagogik       

Samhällskunskap 

100 

  50 

400 

  50 

Fritid och hälsa 

Pedagogiskt och 

socialt arbete 

2. Bygg- och

anläggningsprogrammet

Bygg och 

anläggning  400 

Anläggningsfordon 

Husbyggnad 

Mark och anläggning 

Måleri  

Plåtslageri 

3. El- och

energiprogrammet

Dator- och 

kommunikations- 

teknik         

Elektroteknik      

Energiteknik   

Mekatronik      

100 

100 

100 

100 

Automation 

Dator- och 

kommunikationsteknik 

Elteknik 

Energiteknik 

4. Fordons- och

transportprogrammet

Fordons- och 

transportbranschen 

Fordonsteknik      

200 

200 

Karosseri och 

lackering 

Lastbil och mobila 

maskiner 

Personbil 

Transport 

5. Försäljnings- och

serviceprogrammet

Entreprenörskap     

Försäljning och 

kundservice          

Handel         

Information och 

kommunikation      

Inköp och logistik  

100 

200 

400 

100 

100 

6. Hantverksprogrammet Entreprenörskap     

Hantverk        

Hantverkskunskap  

100 

200 

100 

Finsnickeri 

Florist 

Frisör, barberare och 

hår- och makeupstylist 

Textil design 

Övriga hantverk 

10 Senaste lydelse 2020:763. 
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turismprogrammet

Aktiviteter och 

värdskap 

Entreprenörskap 

Konferens och 

evenemang 

Reception 

Reseproduktion 

och marknads-

föring  

Service och 

bemötande 

100 

100 

100 

100 

200 

100 

8. Industritekniska

programmet

Industritekniska 

processer 

Människan i 

industrin 

Produktions-

kunskap 

Produktions-

utrustning 

100 

100 

100 

100 

Driftsäkerhet och 

underhållsteknik 

Processteknik 

Produkt och 

maskinteknik 

Svetsteknik 

9. Naturbruks-

programmet

Biologi 

Entreprenörskap 

Naturbruk 

100 

100 

200 

Djurvård 

Hästhållning 

Lantbruk 

Naturturism 

Skogsbruk 

Trädgård 

10. Restaurang- och

livsmedelsprogrammet

Hygienkunskap 

Livsmedels- och 

näringskunskap 

Måltids- och 

branschkunskap 

Service och 

bemötande 

100 

100 

100 

100 

Bageri och konditori 

Kök och servering 

11. VVS- och

fastighetsprogrammet

Elektroteknik 

Systemkunskap 

Verktygs- och 

materialhantering 

100 

200 

100 

Fastighet 

Kyl- och 

värmepumpsteknik 

Ventilation 

VVS 

12. Vård- och

omsorgsprogrammet

Anatomi och 

fysiologi 

Funktionsförmåga 

och funktions-

nedsättning 

Gerontologi och 

geriatrik 

Hälso- och 

sjukvård 

Omvårdnad 

Psykiatri 

Psykologi 

Samhällskunskap 

Social omsorg 

100 

200 

100 

200 

200 

200 

 50 

 50 

200 
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13. Ekonomiprogrammet Företagsekonomi

Juridik 

Moderna språk 

Psykologi 

100 

100 

100 

 50 

Juridik 

Ekonomi 

14. Estetiska programmet Estetisk

kommunikation 

Konst och kultur 

100 

 50 

Bild och formgivning 

Dans 

Estetik och media 

Musik 

Teater 

15. Humanistiska

programmet

Filosofi 

Moderna språk 

Människans språk 

 50 

200 

100 

Kultur 

Språk 

16. Naturvetenskaps-

programmet

Biologi 

Fysik 

Kemi 

Moderna språk 

100 

150 

100 

100 

Naturvetenskap 

Naturvetenskap och 

samhälle  

17. Samhällsvetenskaps-

programmet

Filosofi 

Moderna språk 

Psykologi 

 50 

200 

 50 

Beteendevetenskap 

Medier, information 

och kommunikation 

Samhällsvetenskap 

18. Teknikprogrammet Fysik 

Kemi 

Teknik 

150 

100 

150 

Design och produkt-

utveckling 

Informations- och 

medieteknik 

Produktionsteknik 

Samhällsbyggande 

och miljö 

Teknikvetenskap 
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