
 
SKOLLAG (2010:800) 
 

15 kap. Gymnasieskola med offentlig huvudman 
Kommunens ansvar 
30 § tredje stycket:  

Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt 
anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.  

 
GYMNASIEFÖRORDNINGEN (2010:2039) M. M. 

 

1. På humanistiskt program, inriktning Språk, är latin - språk och kultur 1 ett fast 
karaktärsämne. Det är angeläget att latin - språk och kultur kurs 1 placeras i årskurs 2 för 
att det ska bli möjligt att därefter studera latin - språk och kultur kurserna 2/3.  
 
2. Enligt Skolverket ska elever som går på humanistiskt program, inriktning Kultur, 
kunna erbjudas latin – språk och kultur 1 som programfördjupning (Skolverkets 
redovisning 2010-02-15 av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för 
gymnasieskolan m.m., s. 95). 

 
3. När det gäller klassisk grekiska – språk och kultur kan ämnet studeras som inriktnings-
kurs. Detsamma gäller latin – språk och kultur 2 och 3 enligt 4 kap. 1 § gymnasie-
förordningen: ”På humanistiska programmets inriktning språk får inom språk 
kurser i engelska, klassisk grekiska – språk och kultur, latin – språk och kultur, 
moderna språk, modersmål eller svenskt teckenspråk för hörande erbjudas.” 

 
4. Beträffande individuellt val gäller 4 kap. 7 § gymnasieförordningen: Huvudmannen 
beslutar om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val. 

 
5. Utrymmet för elevernas val är begränsat. Till bilden hör emellertid att rektor för 
studium av t.ex. latin eller klassisk grekiska kan medge elev s.k. utökat program enligt 4 
kap. 23 § gymnasieförordningen: ”En elev får delta frivilligt i undervisning i en eller 
flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program, om eleven på ett 
tillfredsställande sätt kan antas genomföra såväl kurserna på den ordinarie 
studievägen som de frivilliga kurserna (utökat program). Beslutet fattas av 
rektorn.” 

 
ÖVRIGT 
 

Det är viktigt att lärare i klassiskt språk talar med skolledare/studie- och yrkesvägledare 
om att blanketterna för elevers kursval bör få en sådan utformning att kurser i latin 
och/eller grekiska finns med på valbar plats.  
 
Om ett elevintresse kan antas föreligga, hänvisa bl.a. till skollagen 15 kap. 30§ ovan! 

 
. 


