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utfärdad den 15 februari 2001.
Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (1992:394) 1 att
1 kap. 11 § och 7 kap. 3–5, 12, 14 och 15 §§ skall ha följande lydelse.

1 kap.
11 § Styrelsen för utbildningen beslutar om antalet undervisningstimmar
för varje kurs och för projektarbete samt om fördelningen av undervisningstiden.
Styrelsen för utbildningen skall kunna redovisa hur varje elev har erbjudits sin garanterade undervisningstid.

7 kap.
3 §2 Betyg på avslutad kurs och efter en etapp skall sättas av läraren. Om
ett betyg beror av två eller flera lärares bedömning och lärarna inte kan enas,
skall betyget sättas av rektorn.
Betyg på projektarbete skall sättas av läraren i samråd med en medbedömare som har erfarenhet av det kunskapsområde som projektarbetet avser.
Om läraren och medbedömaren inte kan enas, skall betyg sättas av rektorn.
Om läraren på grund av en elevs frånvaro saknar underlag för bedömning
av elevens kunskaper, skall betyg inte sättas.
4 § Vid betygssättningen skall läraren som stöd använda de betygskriterier
som har fastställts. Statens skolverk fastställer betygskriterier för andra kurser än lokala kurser och för projektarbete. För lokala kurser fastställer styrelsen för utbildningen betygskriterier.
Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som
krävs för att eleven skall få något av betygen Godkänd, Väl godkänd respektive Mycket väl godkänd.
5 §3 Inför betygssättningen i kärnämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik skall lärarna använda sig av nationellt fastställda prov. Nationellt fastställda prov skall också användas i den avslu1
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tande gemensamma karaktärsämneskursen i engelska och matematik. Även i
övrigt bör lärarna använda nationellt fastställda prov som ett hjälpmedel för
att bedömningsgrunderna skall bli så enhetliga som möjligt över landet. Proven fastställs av Statens skolverk som också meddelar närmare föreskrifter
om dem.
12 § Om en elev i gymnasieskolan efter prövning enligt 14 § får betyg på
en kurs eller ett projektarbete skall detta betyg tas med i slutbetyget. I övrigt
skall betyg efter prövning utfärdas separat.
14 § Elever i gymnasieskolan har rätt att gå igenom prövning i alla kurser
och det projektarbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven
inte tidigare har fått betyg på kursen eller på projektarbetet eller om eleven
har fått betyget Icke godkänd. En elev som har läst en etapp av en kurs enligt
5 kap. 20 § har rätt att gå igenom prövning i de etapper av kursen som han
eller hon saknar betyg i.
Den som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har
rätt att gå igenom prövning i alla kurser som får förekomma på ett nationellt
program. Denna rätt gäller också projektarbete.
Prövning får avläggas endast i en kommun eller ett landsting som anordnar den aktuella kursen eller, såvitt gäller projektarbete, utbildning inom det
kunskapsområde som projektarbetet avser.
Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om prövning.
15 § När det gäller betygssättning och utfärdande av betyg skall 1–4 §§
samt 6 § tillämpas.
Den som inte längre är elev i gymnasieskolan har ändå rätt att få ett slutbetyg därifrån om han kan visa att han har fått betyg antingen i gymnasieskolan eller vid prövning i gymnasieskolan på kurser och projektarbete som
sammantaget kan utgöra ett nationellt program eller ett specialutformat program. För den som går igenom prövning i samtliga kurser på ett program
fordras dock inte betyg i estetisk verksamhet eller idrott och hälsa.
Slutbetyg enligt andra stycket utfärdas av rektorn vid den gymnasieskola
där den sista prövningen av betydelse för slutbetyget genomförts.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre bestämmelser i
7 kap. 14 § första stycket om prövning gäller fortfarande i fråga om utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2000.
På regeringens vägnar
INGEGERD WÄRNERSSON
Magnus Eriksson
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