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Utbildningsdepartementet

Statens skolverk
106 20 Stockholm

Tillägg till uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för
gymnasieskolan m.m.

Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att redovisa förslag till
ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) senast den 23 september 2010. När
Skolverket utformar förslag till ämnesplan i matematik ska verket utgå
från att alternativa kurser får förekomma även efter den inledande kursen
i ämnet.
Regeringen uppdrar vidare åt Skolverket att utgå från de förslag till
ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena som redovisats till
regeringen enligt ovan, när Skolverket meddelar föreskrifter om vilka
kurser som ska ingå i respektive program och inriktning på de nationella
programmen samt om vilka kurser som får erbjudas som
programförcijupning för varje program.

Ärendet
Regeringen beslutade den 1 oktober 2009 att uppdra åt Skolverket att, i
avvaktan på riksdagens ställningstagande till regeringens förslag i
propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop.
2008/09:199), förbereda de förändringar av gymnasieskolan som föreslås
i propositionen (U2009/5688/G). I uppdraget ingår att utarbeta och
fastställa ämnesplaner för samtliga ämnen som får förekomma i
gymnasieskolan samt utarbeta föreskrifter om kunskapskrav för
betygsstegen A, C och E i enligl1et med den nya betygsskala som
riksdagen beslutat om (prop. 2008/09:66, bet. 2008/09 lJbU5, rskr.
2008/09:169). Enligt uppdraget ska Skolverket ta fram två eller högst tre
alternativ till den inledande kursen i ämnet matematik. Därefter har
riksdagen beslutat on1 gymnasiereformen i enlighet med den ovan
nämnda propositionens förslag (bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8).
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Regeringen har genom ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
bemyndigat Skolverket att meddela föreskrifter om ämnesplaner utom
när det gäller de gymnasiegemensamma ämnena (1 ~ap. 6 §). Av
ämnesplanen ska enligt bestämmelsen även kunskapskraven framgå,.
Skolverket får också meddela föreskrifter om vilka kurser som får
erbjudas som programfördjupning för varje program enligt den nya
lydelsen av 5 kap. 17 § gymnasieförordningel1. Vidare får Skolverket
liksom tidigare meddela föreskrifter om vilka ämnen och kurser som ska
ingå i respektive program och i de nationella inriktningarna (5 kap. 1 §
gymnasieförordningen) .
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