Förordning gymnasieskolan
Nedan återfinner du utdrag ur gymnasieförordningen om språkundervisning för flerspråkiga
elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
4 Kap.
I 15 kap. 19 § och 18 kap. 14 § skollagen (2010:800) finns grundläggande bestämmelser om
huvudmannens skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning för elever i gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn
och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella
minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
15 § Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.
16 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev
som kommer från utlandet får dock få modersmålsundervisning i två språk om det finns
särskilda skäl.
17 § Modersmålsundervisning får anordnas som
1. individuellt val,
2. utökat program, eller
3. som ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och
engelska.
18 § Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning för en elev sammanlagt
högst sju läsår under elevens skoltid. Eleven ska dock ges sådan undervisning under längre tid
om eleven har särskilt behov av det.
Begränsningen till sju år gäller inte om undervisningen
1. ersätter undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska,
2. anordnas som individuellt val, eller
3. anordnas med ett nationellt minoritetsspråk eller ett nordiskt språk som modersmål.
19 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om
1. minst fem elever som ska erbjudas undervisning i språket önskar sådan undervisning, och
2. det finns en lämplig lärare att tillgå.
Avser modersmålsundervisningen ett nationellt minoritetsspråk är huvudmannen skyldig att
anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.
20 § En elev som får modersmålsundervisning får fortsätta att delta i undervisningen, även om
språket skulle upphöra att vara dagligt umgängesspråk för eleven.
21 § I 9 kap. 9 § finns bestämmelser om studiehandledning på modersmålet.

8 kap
Prövning
Prövning för den som är elev i gymnasieskolan
24 § En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla
kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte
tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F.
Prövning för den som inte är elev i gymnasieskolan
25 § Den som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har rätt att
genomgå prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program utom de kurser som
bara får anordnas på vissa utbildningar. Rätten gäller också gymnasiearbetet.
Prövning får göras endast vid en skolenhet som anordnar den aktuella kursen eller, när det
gäller gymnasiearbetet, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.
26 § Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om prövning.
Betyg för elever som inte följt undervisningen
27 § Utan att eleven genomgår prövning får en elev som inte följt undervisningen i en kurs av
rektorn ges betyget E på kursen om
1. det av betyg, intyg eller liknande framgår att eleven genom studier i utlandet eller på annat
sätt förvärvat sådana kunskaper som behövs för betyget E, och
2. kursen anordnas vid skolenheten.
9 kap
Studiehandledning på modersmålet
9 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Om det finns
särskilda skäl, får en elev som har rätt till modersmålsundervisning och som före sin ankomst
till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet ges studiehandledning på det
språket i stället för modersmålet.

