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Skolverkets föreskrifter
om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg
utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till
gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning;
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Utkom från trycket
den 11 oktober 2012

beslutade den 19 september 2012.
Skolverket föreskriver följande med stöd av punkten 11 i övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) och punkten 6 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
1 § Bestämmelser om att betyg satta på kurser enligt ämnesplaner får ingå
i ett slutbetyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning finns i
övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) och till
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Dessa föreskrifter innehåller
vissa bestämmelser om tillämpningen av övergångsbestämmelserna.
Med slutbetyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning
avses i dessa föreskrifter sådant slutbetyg som får utfärdas enligt punkten
7 i övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) respektive punkten 4 sista stycket i övergångsbestämmelserna till förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning.
2 § I bilagan till dessa föreskrifter anges vilka kurser enligt ämnesplaner
som får ersätta kurser enligt kursplaner i kärnämnen och därmed får ingå i ett
slutbetyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning.
Övriga kurser enligt ämnesplaner vars kunskapsinnehåll till övervägande
del har samma kunskapsinnehåll som kurser enligt kursplaner får ersätta
sådana kurser som ska ingå i ett slutbetyg från ett nationellt program i gymnasieskolan enligt Skolverkets föreskrifter och allmänna råd (SKOLFS 2000:1)
om kurser i gymnasieskolans nationella program.
3 § Kurser enligt ämnesplaner och kurser enligt kursplaner som till övervägande del har samma kunskapsinnehåll får inte samtidigt ingå i ett slutbetyg.
4 § Rektorn beslutar om huruvida kurser enligt ämnesplaner till övervägande del har samma kunskapsinnehåll som kurser enligt kursplaner.
5 § Kurser enligt ämnesplaner ska anges i slutbetygen med betygsskalan
A–F och med tillhörande kod.
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Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då föreskrifterna
enligt uppgift på dem utkom från trycket.
På Skolverkets vägnar
ANNA EKSTRÖM
Anna Tammelin
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Bilaga
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Vilka kurser enligt ämnesplaner som istället för kärnämnen får
ingå i ett slutbetyg
Kärnämnen

Gy 2011 ämnen

Kurs enligt kursplaner
Svenska/Svenska som andraspråk A
Svenska/Svenska som andraspråk B
Engelska A
Matematik A
Samhällskunskap A
Samhällskunskap inom lärlingsförsök
Idrott och hälsa A
(Gäller endast gymnasieskolan)
Idrott och hälsa inom lärlingsförsök
(Gäller endast gymnasieskolan)
Religionskunskap A
Naturkunskap A
Estetisk verksamhet
(Gäller endast gymnasieskolan)

Kurs enligt ämnesplaner
Svenska/Svenska som andraspråk 1
Svenska/Svenska som andraspråk 2
Engelska 5
Matematik 1a, 1b eller 1c
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 1a1
Idrott och hälsa 1
Idrott och hälsa 1
Religionskunskap 1
Naturkunskap 1a1
Valfri kurs i estetiska ämnen,
50 poäng
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