4 kap. 14 §, förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Gymnasieexamen
14 § Gymnasieexamen i form av yrkesexamen inom kommunal

vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas för den som har
betyg på utbildning som omfattar 2 400 gymnasiepoäng, varav
godkända betyg i 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på
1. svenska eller svenska som andraspråk kursen 1,

sv/en/ma: 300p

2. engelska kursen 5,
3. matematik kursen 1 a, och

gymnasiearbetet: 100p 4. gymnasiearbetet.
En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även
innefatta betyg

totalt: 200p 1. på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religions
kunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasie
Summa: 600p
poäng i varje ämne1, och

Yrkesexamnen: 2 400 2. som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett
600
och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med
1 800
sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng.
”till övervägande del”:
1 800/2 = 900
+1
= 901p
valfria kurser: 899p
Skolverket har gjort följande ställningstagande: I en yrkesexamen från kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå ska eleven ha betyg på en eller flera kurser i:
1

– historia,
– samhällskunskap,
– religionskunskap och
– naturkunskap.
Kurserna ska bestå av 50 poäng i varje ämne. Dessa kurser krävs för en examen. Om en
elev har med sig gymnasiepoäng i något av dessa ämnen, eftersom eleven t.ex. tidigare
studerat på ett högskoleförberedande program, så kan eleven ändå använda dessa poäng
i sin examen. De gymnasiepoäng som överstiger 50 poäng i respektive ämne kan ingå i
den del av utbildningen som utgörs av valfria kurser.
Förutom de kurser som anges som obligatoriska för en yrkesexamen så ska en yrkes
examen innehålla betyg som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och
samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. En yrkesexamen ska sammanlagt
uppgå till 2 400 poäng. 600 gymnasiepoäng i en yrkesexamen utgörs av gymnasie
gemensamma kurser. De valfria kurserna får som mest omfatta mindre än hälften av de
återstående 1 800 gymnasiepoängen – det vill säga som mest 899 gymnasiepoäng.

