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Bilaga 12: Timfördelning för allmänbildande
gymnasieutbildning för vuxna
Med vuxna eller vuxenstuderande avses en studerande som sö kt sig till gymnasi-

eutbildningen efter det å r som han eller hon har fyllt 18 å r (§1 LF 2011:75).

Utbildningens hela lä rokurs omfattar minst 44 kurser i enlighet med den fö rdel-

ning som faststä llts i landskapsregeringens beslut 241 U2 27.11.2018, AÅ LR

2011/1935:

Timfördelning för allmänbildande gymnasieutbildning för vuxna
Minst 44 kurser
Ämne

Obligatoriska kurser Valfria kurser

Svenska och litteratur

5

1

Engelska (A-språk)

6

2

Finska, franska, tyska och spanska (Bspråk)

5

2

Obligatoriska språk

Valfria språk
Andra språk på A eller B-nivå

6

Matematik
Kort lärokurs eller

6

3

Lång lärokurs

10

2

Humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskap
Religion eller livsåskådningskunskap

1

Filosofi

1

Psykologi

1

Historia

2

Samhällskunskap

2

1

Naturvetenskaper
Fysik

1

Kemi

1

Biologi

2

Geografi

1

Temastudier
Sammanlagt

al-vux-lp-2020

1
33-37 obligatoriska
kurser

7-11 valfria kurser

1 av 2

Fö rutom de obligatoriska och valfria kurserna enligt timfö rdelningen kan ä ven

andra ä mnen och ä mneshelheter som hö r till gymnasiets uppgift och som skolan
beslutar om fö rekomma.

Studerande som har en annan språ kbakgrund ä n svenska och som bedö ms enligt

kunskapskraven i lä roplanen fö r svenska som andra språ k kan i enlighet med gymnasielagens 38 § ansö ka hos rektor om befrielse frå n att avlä gga det i timfö rdel-

ningen angivna andra obligatoriska språ ket fö rutom engelska. Ansö kan kan beviljas
om studerande kan dokumentera kunskaper i ett annat språ k som till sitt må l och
innehå ll motsvarar lä roplanens lä rokurs fö r det andra obligatoriska språ ket och
som motsvarar de nivå krav som anges fö r varje språ k enligt EU:s nivå skala fö r
språ kkunskap och språ kutveckling.
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