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ABSTRACT

In this paper a description is made of the future senior high school, GY-2007, valid from July 

1st 2007.

It describes the reforms which led to the senior high school of today in order to give an 

understanding of its structure. The description of GY-2007 is based on the government bill 

2003/04:140 Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan. 

(Knowledge and quality – eleven steps for the development of the senior high school)

The author wants to find out more about and describe GY-2007. Questions asked are whether 

there are any similarities or differences between the senior high school of today and the future 

senior high school GY-2007. What consequences can be expected?  Only changes related to 

education of young people are dealt with.

There are, with a few exceptions, no major news in the government bill.  GY-2007 is a 

reorganization of earlier reforms. The suggested changes in the bill are a development of the 

present senior high school or partly a return to earlier structures.

The material used is, in the first hand, official publications such as researches and government 

bills. Also material from the Internet, articles from newspapers and an interview with a 

teacher are used.

The essay is descriptive but since a comparison between today’s senior high school and GY-

2007 is made, and followed by an evaluation it is also comparative and normative.

Key Words: senior high school, GY-2007, programs, courses, subjects
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SAMMANFATTNING

Den här uppsatsen behandlar den nya gymnasieskolan, GY-2007, som ska tas i bruk från och 

med 1 juli 2007. 

De reformer som ledde fram till dagens gymnasieskola redovisas för att få en bild av hur den 

vuxit fram. GY-2007 beskrivs med utgångspunkt i den regeringsproposition 2003/04:140 

Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan, som ligger till grund för 

reformen. I uppsatsen jämförs den nuvarande gymnasieskolan med framtidens gymnasieskola, 

GY-2007, för att peka på de skillnader som finns och vad de kan tänkas innebära.

Författarens syfte med uppsatsen är att ta reda på mer om och beskriva GY-2007. De frågor 

som ställs är finns det några likheter och skillnader mellan dagens gymnasieskola och GY-

2007 och vad kan de tänkas innebära? Det är endast förändringarna som rör 

ungdomsgymnasiet som behandlas.

Det finns inga stora reformnyheter med GY-2007, ett par steg undantagna. GY-207 bygger på 

nuvarande gymnasieskolas reformer och de förändringar som gjorts är i vissa fall återgång till 

tidigare system eller utveckling av det nuvarande.

Materialet som behandlats är till största del offentligt tryck som statens offentliga utredningar 

(SOU) och regeringspropositioner. En del facklitteratur som behandlar framväxten av dagens 

skola har använts liksom material från Internet, tidningsartiklar samt en intervju med en 

gymnasielärare i historia.

Uppsatsen är beskrivande, deskriptiv, men eftersom en jämförelse mellan dagens 

gymnasieskola och GY-2007 görs med efterföljande utvärdering är den även komparativ och 

normativ.

Nyckelord: gymnasiet, GY-2007, program, kursplaner, ämnen
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INLEDNING

Under nästa år, 2007, kommer den så kallade ”nya” gymnasieskolan. Enligt min uppfattning 

är gymnasieskolan ofta föremål för diskussioner och skriverier, för det mesta negativa. Bland 

annat skriver Metro 7 mars, 2006 ”Var tredje elev inte gymnasiebehörig” I den artikeln 

kritiseras den nuvarande gymnasieskolan för att vara alltför teoretisk vilket inte passar alla 

elever. 

Annan kritik som framförts är att många elever gör ”taktikval”. Det innebär att eleverna väljer 

lättare kurser för att på det sättet få högre betyg och därmed ha bättre chanser att komma in på 

attraktiva utbildningar vid universitet och högskolor.

Efter reformen kommer de nuvarande 17 programmen att behållas. Enligt Skolverket ska den 

nya gymnasieskolan bli mer tvärvetenskaplig än den är idag för de teoretiska programmen. En 

större samverkan med näringslivet ska ge höjd status till de praktiska programmen. Den 

mängd småkurser som finns idag ska ersättas av längre kurser.

Syfte och frågeställning

Mitt syfte med uppsatsen är att göra en undersökning av GY-2007, den ”nya” gymnasieskolan

och jämföra den med den nuvarande. Till att börja med kommer jag att göra en beskrivning av 

den nya gymnasieskolan. Därefter kommer jag att jämföra den nuvarande gymnasieskolan 

och GY 2007.  Vilka är likheterna och skillnaderna och vad kan de tänkas innebära? Den 

jämförelsen görs med utgångspunkt i en modell som skapats utifrån de elva reformpunkter 

som beskrivs i regeringens proposition 2003/04:140 Kunskap och kvalitet - elva steg för 

utvecklingen av gymnasieskolan.

I den kommande reformen av gymnasieskolan kommer även komvux att påverkas. Jag har 

valt att lägga min fokus endast på de delar som rör ungdomsgymnasiet. För att se hur betygen 

och kurserna utformas i den nya gymnasieskolan har jag valt att plocka ut två ämnen, 

företagsekonomi som är ett av de ämnen som jag kommer att undervisa i, och historia som 

blir nytt kärnämne.
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Modell och centrala begrepp

Jag har valt att utforma en egen modell för att kunna göra beskrivningen och jämförelsen

mellan dagens gymnasieskola och den kommande. Den grundar sig i den proposition som 

regeringen lagt fram om den nya gymnasieskolan, Kunskap och kvalitet - elva steg för 

utvecklingen av gymnasieskolan (prop 2003/04:140). De reformpunkter som tas upp i 

propositionen har jag grupperat till fem olika områden. Områdena är betyg och ämnen, 

gymnasieexamen/slutbetyg, frisökning, individuella programmet och yrkesutbildning.  Jag har 

valt grupperingen för att få en, i mitt tycke, bättre struktur på beskrivningen och jämförelsen. 

Betyg och ämnen är relaterade till varandra genom att ämneskunskaperna verifieras med 

betyget.  Gymnasieexamen/slutbetyg är ”slutprodukten” av studierna. Frisökningen handlar 

om elevens rätt till utbildning och hur den är utformad/kommer att utformas. Individuella 

programmet är en specialutformad programvariant för de elever som inte kan påbörja ett 

”vanligt” program. Det skiljer sig från de ”vanliga” programmen och därför vill jag ha det 

som ett eget område i uppsatsen. Sista området är yrkesutbildningen, som skiljer sig från den 

teoretiska genom sitt innehåll med mer praktik och samverkan med verkligheten. 

I uppsatsen kommer en rad begrepp hänförliga till gymnasieskolan att nämnas. Nedan följer 

en förklaring av de begrepp som jag anser vara de mest centrala och som läsaren bör känna 

till.

Centrala begrepp/ordförklaringar

GY-2007 är Skolverkets benämning/arbetsnamn på den så kallade ”nya” gymnasieskolan. Jag 

kommer i texten nedan att använda den beteckningen när jag skriver om den framtida 

reformerade gymnasieskolan. Detta gäller utbildningar som startar från och med 1 juli 2007.

Gymnasieprogram finns i tre varianter: nationellt, specialutformat och individuellt. De här tre 

varianterna gäller såväl dagens gymnasieskola som GY-2007. De flesta program är i sin tur 

uppdelade i inriktningar.1

                                                
1 Skollagen (1985:1100) kap 5 § 3, proposition 2003/04:140 Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av 
gymnasieskolan, Elanders Gotab, Stockholm 2004
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 Nationellt program. From 2000 finns det 17 nationella program som alla är treåriga 

och ger högskolebehörighet. De omfattar totalt 2 500 gymnasiepoäng var. I varje 

program ingår kärnämnen (750 p) som är lika för alla program, karaktärsämnen (1 450 

p), inklusive projektarbete, som ger programmet dess karaktär samt valfria kurser (300 

p).2

 Specialutformat program är tänkt att tillgodose lokala och regionala behov som de 

nationella programmen inte tillgodoser. Specialutformat program (SM) skapas genom 

att skolan kombinerar karaktärsämnen från olika nationella program men det kan även 

utformas individuellt för enskilda elever. Specialutformat program innehåller de åtta 

kärnämnena och projektarbete och omfattar 2500 poäng.3

 Individuella program anpassas efter den enskilde elevens behov och kan därför ha 

olika längd och innehåll. Det skall erbjudas de elever som i grundskolan inte nått 

godkänt i svenska, engelska och matematik och därför inte fått behörighet till 

nationellt eller specialutformat program på gymnasiet. Målet är att eleven ska gå över 

till nationellt eller specialutformat program, men så är inte alltid fallet varför en elev 

kan få slutbetyg från individuellt program.4

 Inriktning: De flesta programmen i gymnasieskolan är indelade i inriktningar. Det 

innebär att eleven väljer en specifik inriktning. På till exempel samhällsvetenskaps-

programmet finns inriktningarna språk, ekonomi, kultur och samhällsvetenskap. 

Inriktningarna skiljer sig åt genom att de har olika ämnen som är specifika för 

inriktningen, s.k. karaktärsämnen.5

Gymnasiepoäng: Eleven får gymnasiepoäng för varje avslutad kurs. Normal studiegång 

under tre läsår omfattar 2 500 gymnasiepoäng.6 Omräknat till veckotid blir studietakten vid 

normal studiegång ungefär 23 gymnasiepoäng per vecka om ett skolår är 36 veckor.

                                                
2 Skollagen kap 5 §§ 4, 4c
3 Skollagen kap 5 §§ 4a, 4c
4 Skollagen kap 5 § 4b
5 Skollagen kap 5 § 3, gymnasieförordningen (1992:394) bilaga 1
6 Gymnasieförordningen kap 1 § 2
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Ämnen och kurser: Varje ämne är indelat i kurser om i allmänhet 50-200 poäng. Efter 

avslutad kurs får eleven ett kursbetyg. Till varje kurs hör en kursplan där kursens mål och 

betygskriterierna beskrivs. Det slutbetyg eleven får efter avslutad gymnasieutbildning består 

av samtliga kursbetyg. 7Ämnena är indelade i kärnämnen, karaktärsämnen och individuella 

val. 

 Kärnämnen: Kärnämnena är obligatoriska på samtliga program. De är i dagens 

gymnasieskola, svenska A/svenska som andraspråk A, svenska B/svenska som 

andraspråk B, engelska A, matematik A, idrott och hälsa A, samhällskunskap A, 

religionskunskap A, naturkunskap A och estetisk verksamhet. Med GY-2007 kommer 

även historia A att införas som kärnämne. Idag omfattar kärnämnena 750 

gymnasiepoäng. Med införandet av historia med GY-2007 kommer kärnämnena att 

utökas till 800 poäng.8

 Karaktärsämnen: de ämnen som ger en vald inriktning dess karaktär kallas 

karaktärsämnen. Karaktärsämnen är obligatoriska för den valda inriktningen. De 

omfattar idag 1 450 gymnasiepoäng. Om en elev studerar på samhällsvetenskaps-

programmet med ekonomisk inriktning är karaktärsämnena bland annat studier i 

företagsekonomi och rättskunskap.9

 Individuellt val: eleven har rätt att fritt välja kurser omfattande totalt 300 

gymnasiepoäng.

Betyg: Det finns fyra betygssteg i gymnasieskolan, underkänd, godkänd, väl godkänd och 

mycket väl godkänd. De förkortas U, G, VG och MVG.10

Material, metod och källkritik

Jag har till största del använt mig av, offentligt tryck, facklitteratur och till viss del 

tidningsartiklar.  Det har även funnits material att tillgå via Internet, bland annat Skolverkets

                                                
7 Gymnasieförordningen kap 1 §§ 2, 5-8, kap 7 §§ 8-9
8 Ibid kap 1 § 2 och Proposition 2003/04:140 s 29-30
9 Gymnasieförordningen kap 1 § 2
10 Ibid kap 7 § 2
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och riksdagens officiella hemsidor. I och med att jag i bearbetningen av materialet skapar en 

egen modell för jämförelse samt utvärderar GY-2007 blir den använda metoden såväl 

komparativ (jämförande) som till viss del normativ (utvärderande).

Jag har också gjort en telefonintervju med en gymnasielärare i historia om dagens och den 

framtida skolan eftersom historia är blivande kärnämne. Vi har bland annat pratat om hennes

syn på behovet av reformer och hur införandet av historia som kärnämne kommer att påverka 

de som idag undervisar i historia. Nämnda lärare har jag kommit kontakt med under den 

verksamhetsförlagda utbildningen på lärarutbildningen. 

Skolan är politiskt styrd och det är de som för närvarande har regeringsmakten som påverkar 

och utformar de dokument som styr skolan. Därför är det svårt att hitta dokument och 

analyser som förhåller sig neutrala till styrningen och utformandet av skolan. De som skriver 

om ämnet håller antagligen med makthavarna eller så förhåller de sig kritiska. Det är med 

andra ord mycket av andras tolkningar som jag bearbetar i materialet. Jag tycker att de 

offentliga tryck som jag använt inte kan anses vara oberoende. Samtliga propositioner som jag 

läst och använt mig av som källor är skrivna av regeringar och de är givetvis färgade av deras 

politik och det är viktigt att vara medveten om. Däremot är de bra källor för att få reda på 

bakgrund och syfte till reformer, hur man tänkt att ett uppdrag skall genomföras.  De statliga 

offentliga utredningar (SOU) som jag använt mig av är på samma sätt färgade av beställarens 

önskemål. Likväl är de bra material för uppföljningar av genomförda reformer.

Skolverket har en dubbel roll, dels genom att de ska utföra regeringsuppdrag, dels vara en del 

av skolvärlden. Det gör att även material som tillhandahålls av Skolverket inte kan anses 

neutralt och oberoende men för min uppsats är det ändå en viktig källa eftersom det de facto 

är Skolverket som på uppdrag av regeringen utformar många av de dokument som styr 

skolan.

Intervjuer är präglade av den intervjuades åsikter och svar på intervjuarens frågor och också 

av intervjuarens tolkning av vad som sades under intervjun. Det kan däremot vara intressant 

med åsikter på ett ämne men det är som sagt till syvende och sist den som gjort intervjun som 

står för tolkningen och därför måste en viss försiktighet även finnas med här. Utgångspunkten 
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är gjord från regeringens proposition Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av 

gymnasieskolan (prop 2003/04:140) om reformen av gymnasieskolan. 
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2 UTFORMNINGEN AV DAGENS GYMNASIESKOLA

Efter 23 år utan förändringar togs en ny gymnasieskola fullt i bruk 1994. Samtidigt infördes

Lpf 94, Läroplan för de frivilliga skolformerna. Orsakerna till reformen var en uppfattning att 

levnadsvillkoren förändrats såväl privat som yrkesmässigt. För en ökad tillväxt och bibehållen 

välfärd krävdes en bredare, mer allmän utbildning så att arbetstagarna skulle kunna möta de 

allt snabbare förändringarna på arbetsmarknaden11. I och med 1994 års gymnasiereform 

skulle läroplanen och kunskapsmålen komma i fokus i stället för, som tidigare, timplanen.12

Under den tidsperiod som behandlas i avsnitt 2.1 har regeringarna varit socialdemokratiska 

med undantag för åren 1991-94 då Sverige hade borgerlig regering.

2.1 Reformerna – de olika stegen

Reformarbetet som lett fram till den nuvarande gymnasieskolan påbörjades 1976 med 

tillsättandet av gymnasieutredningen (GU). Den kom med ett betänkande 1981, En 

reformerad gymnasieskola (SOU 1981:96). Den innehöll bland annat förslag till:

 Valfria kurser

 Individuella val

 Lokal frihet för skolorna

 Kurser i stället för ämnen

 Kursrelaterade betyg istället för relativa betyg.

 Breda ingångar

 Teori blandat med praktik13

På gymnasieutredningen följde en proposition, Om gymnasieskola i utveckling 

(prop.1983/84:116). Den här propositionen byggde helt på ovan nämnda betänkande. 

Grundtanken i propositionen var att omvärlden förändrats. Bland annat nämndes den 

fortlöpande demokratiseringen som en viktig förändring. Samhällsförändringen hade 

avspeglats i grundskolan och högskolan medan gymnasieskolan varit oförändrad i ett antal år. 

De brister som gymnasieskolan ansågs ha var dålig kontakt mellan skola och arbetsliv och en 
                                                
11 Wallin, Erik Gymnasieskola i stöpsleven – då nu alltid Spånga tryckeri 1997 s 15
12 SOU 1997:1 Den nya gymnasieskolan steg för steg, Norstedts tryckeri AB Stockholm 1997 s 19
13 Persson, Emil: Hur hamnade vi här? Kursutformningens framväxt, KRUT 81 (1/96) s 16-17
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dålig inre arbetsmiljö. Vidare nämndes dåliga förutsättningar för att möta elever med 

svårigheter. Ytterligare en faktor för att se över gymnasieskolan var att arbetsmarknaden 

börjat ställa högre krav på väl utbildad arbetskraft. En person med låg utbildningen löpte 

större risk att komma att stå utanför arbetsmarknaden. 14

I stora drag innehöll propositionen förslaget att alla ungdomar som lämnat grundskolan skulle 

tas emot i gymnasieskolan och för att det skulle kunna ske krävdes en rad förändringar. För 

att kunna bereda alla plats behövdes en flexibilitet som innebar en bättre övergång mellan 

grundskolan och gymnasieskolan. Den här övergången skulle bestå i åtgärder i slutet av 

årskurs nio för att förbereda eleverna för gymnasiet, samt åtgärder i början av gymnasiets år 

ett för att ta emot eleverna. De ungdomar som hade svårigheter med att klara sina 

gymnasiestudier skulle erbjudas en kombination av studier och annan verksamhet. Med annan 

verksamhet avsågs praktik. Skolsystemet skulle erbjuda bättre möjligheter att kunna byta 

utbildningsinriktning. Det innebar att en elev som påbörjat studier på en praktiskt inriktad 

utbildning skulle kunna byta till en teoretisk utbildning genom kompletterande teoretisk 

utbildning. För elever som önskade byta studieinriktning från teoretisk till praktisk skulle det 

underlättas via koncentrerade studier i yrkestekniska kurser. 15

De samhälleliga förändringarna krävde att lärandet skulle vara livslångt. En rad åtgärder 

föreslogs för att uppnå detta. Bland annat återinfördes specialarbetet för att eleverna skulle få 

ett självständigt och forskningsinriktat inslag i sina studier. Vidare föreslogs ökad 

koncentrationsläsning och undvikande av att splittra studierna på för många ämnen. 

Gymnasiepraktiken skulle omfatta samtliga studieinriktningar. Eleverna skulle ges ett större 

ansvar och medinflytande för sina studier och deras individuella behov skulle få styra mer. 

Det här var förändringar som skulle ge eleverna en bättre inre arbetsmiljö och skapa ett bra 

klimat för inlärning och personlig utveckling. Det ökade medinflytandet och ansvaret 

motiverades med att det mötte den demokratiseringsprocess som pågick i samhället. Genom 

omarbetningarna av gymnasiet skulle det som var bra tas tillvara samtidigt som skolan 

inriktades på framtiden och gav eleverna bättre möjligheter att möta de förändringar som 

                                                
14 Proposition 1983/84: 116 Gymnasieskola i utveckling, Norstedts tryckeri, Stockholm s 5-7, 10
15 Ibid s 1-2, 15-17
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skedde i samhälle och arbetsliv.16 Som en följd av propositionen inleddes ett femårigt försök 

som skulle bedrivas inom områdena yttre och inre organisation och försök med praktik.17

En utredningskommitté, Översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen (ÖGY) tillsattes 1984. 

ÖGY kom 1986 med betänkandet ”En treårig yrkesutbildning”. Kommittén hade utrett

möjligheterna att göra en mer modern yrkesutbildning och att införa mer allmänna ämnen. De 

tvååriga yrkeslinjerna skulle förlängas till treåriga linjer. Detta skulle ske med mer praktik och 

i samverkan mellan skola och arbetsliv.18

En ansvarsuppdelning, mer känd som ”kommunaliseringen”, av skolan gjordes i slutet av 

1980-talet. Grunden för den var regeringspropositionen Om skolans utveckling och styrning 

(prop 1988/89:4). Kommunaliseringen innebar att ansvaret för skolan skulle föras ned på 

lokal nivå. Det var ett led i den socialdemokratiska regeringens arbete med att utveckla och 

förnya den offentliga sektorn där förenkling och decentralisering var huvudinriktningen för 

arbetet. Med ett ökat kommunalt självstyre och ökad frihet skulle detaljstyrningen kunna 

minskas eller tas bort helt. För att genomföra kommunaliseringen av skolan skulle den 

tidigare regelstyrningen ersättas av målstyrning. Färre regler skulle ge tydligare mål och de 

lokala skolledningarna skulle stärkas. Utvärderingen av skolan ansågs kunna bli mer 

målmedvetet utformad, informationen om skolan och tillsynen av verksamheten skulle bli 

bättre. Det ökade lokala styret skulle också ge ett starkt lokalt engagemang. Staten skulle ha 

det övergripande ansvaret för riktlinjerna medan kommunerna skulle organisera och 

genomföra undervisningen i enlighet med målen i riktlinjerna.19  I propositionen fanns också 

en brasklapp att det är tradition i Sverige med stor politisk enighet i beslut rörande skolfrågor. 

Det skulle kunna innebära att skolan kunde komma att få mål att arbeta med som inte var klart 

och entydigt formulerade. De läroplaner och styrdokument som formulerades av riksdag och 

regering skulle ses som signaler för hur det lokala arbetet skulle utformas i skolan.20

I propositionen Ansvaret för skolan (prop 1990/91:18) delades ansvaret ytterligare mellan stat 

och kommun. En klarare arbetsfördelning skulle göras mellan stat och kommun kring skolans 

verksamhet. Mål och riktlinjer för skollednings och lärares arbete skulle definieras via 

                                                
16 Proposition 1983/84:116  s 9,13,29, 35-39
17 Sjögren, Boo Gymnasieutbildning Faktaboken om gymnasieskola och komvux, Fritzes, Graphic Systems AB 
Göteborg 1994 s 110-112
18 Persson s 18-19, Sjögren s 110
19 Proposition 1988/89:4 Om skolans utveckling och styrning, Gotab, Stockholm s 1-9
20 Ibid s 10
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läroplanerna. Utbildningen skulle bli likvärdig för alla elever. Kommunerna skulle följa 

riksdagens och regeringens fastställda ramar och riktlinjer. Kommunerna skulle också vara 

ansvariga för att se till att de anställde behöriga lärare och att dessa fortbildades kontinuerligt. 

Den statliga skoladministrationen förändrades också. Ett antal statliga administrativa verk 

avskaffades och i stället skapades ett nytt ämbetsverk, Skolöverstyrelsen (SÖ). Det nya 

ämbetsverket skulle ansvara för uppföljning och utvärdering av skolan. 21Genom att ansvaret 

för skolan flyttades längre ner i hierarkin, d.v.s. till de personer som jobbade i skolan, skulle 

verksamheten i skolan utvecklas och bli bättre. Den här ansvarsfördelningen stöttes av 

samtliga partier i riksdagen.22

1991 kom regeringens proposition Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen (prop 1990/91:85).23 Grunderna för ytterligare en reform bottnar, som i de 

tidigare, i samhällets omdaning. Den här gången är det kunskapens och utbildningens roll som 

skapare av välfärd och välstånd som förs fram, liksom vikten av det livslånga lärandet. I den 

här propositionen utformades i stort sett den gymnasieskola som är i bruk idag. 

Gymnasieutbildning skulle erbjudas alla ungdomar i åldrarna 16 till 20 år. De tidigare två,-

och treåriga linjerna skulle bytas mot 16 stycken treåriga nationella program. Innehållet i 

programmen skulle motsvara de krav som ställdes av ett internationellt präglat samhälles 

krav. Att alla program skulle vara treåriga ansågs leda till en höjd kvalitet på utbildningarna. 

Ungefär 30% av programmens innehåll skulle bestå av kärnämnen som skulle vara 

gemensamma för alla program. Kärnämnena skulle ge gemensamma kunskaper att bygga 

vidare på och vara en garant för likvärdig utbildning. Utbildningarna skulle bygga på kurser 

och inte, som tidigare, på ämnen. Kommunerna gavs en stor frihet i att utforma programmen 

då en minsta garanterad undervisningstid fastslogs. Vidare gavs kommunerna rätt att kräva 

ersättning för kostnader för elever som inte var bosatta i kommunen. Undantag var för de 

elever vars hemkommun erbjöd samma utbildning. Då kunde inte ersättning utgå.24

Kommunerna skulle erbjuda utbildning på nationella program, antingen i egen regi eller 

genom samverkan med annan kommun. De elever som inte kunde antas, eller inte blev 

antagna till, nationella program skulle erbjudas studier på individuellt program. Det 

                                                
21 Proposition 1990/91:18 Ansvaret för skolan, Norstedts tryckeri, Stockholm s 3-4, 20-21, 27, 37-39,107-108
22 Sjögren s 13-15
23 Ibid s 111
24 Proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen, Norstedts tryckeri, 
Stockholm s 3-5, 49-50 70,74
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individuella programmet kunde inte regleras i skollagen eftersom det skulle uppfylla så 

många syften. Bland annat var några av syftena med individuella programmet att ge 

kunskaper och motivation samt vara vägledande. Målet var att eleven via individuella 

programmet skulle kunna antas till ett nationellt program. Däremot fastslogs att individuella 

programmet skulle följa en plan för varje elev.25

Ett förslag till individuell yrkesutbildning fanns med i propositionen. Den innebar att eleven 

studerar kärnämnen och karaktärsämnen och att en stor del av utbildningen görs på en 

arbetsplats. Den individuella yrkesutbildningen var tänkt att vara ett alternativ för de elever 

som ville utbilda sig inom små udda yrken eller som hade stort avstånd till en anordnande 

skola. Vidare kunde personliga skäl vara tillräckliga för att studera på individuell 

yrkesutbildning, liksom att elevens önskemål om utbildning inte kunde tillgodoses inom ett 

nationellt program. Den individuella yrkesutbildningen formuleras vagt i propositionen och 

det verkar som om de nationella programmen förespråkas som studiealternativ.26

I valet 1991 blev det ett regeringsskifte från socialdemokratisk till borgerlig regering (1991-

94). Innan valet hade den socialdemokratiska regeringen låtit tillsätta en Läroplanskommitté 

som fick uppdraget att ta fram en ny läroplan. Med den borgerliga regeringen fick 

läroplanskommittén ett förändrat uppdrag. Arbetet med läroplanen skulle genomföras med

utgångspunkt i redan genomförda reformer.27 Valfriheten drevs ytterligare ett steg med 

privatiseringar, införande av skolpeng och valfrihet.28 I betänkandet En skola för bildning

(SOU 1992:94) beskrevs en mer kursutformad skola med ökad valfrihet som skulle ge ökad 

motivation. På det följde en proposition om valfrihet som banade väg för friskolorna. En 

likvärdig utbildning skulle också innebära att eleven gavs vissa möjligheter att söka sig till 

andra kommunala skolors utbildningsalternativ. Godkända kurser skulle ge gymnasiepoäng 

vilket ledde till att kunskapskraven inte hade sin grund i genomgången studietid utan i hur väl 

målen uppfylldes.29 Vidare föreslogs att kursplanerna mellan grundskola och gymnasieskola 

skulle vara mer sammanhållna, att kontakten med högskolan skulle utvecklas och att 

gymnasieskolan behövde mer kontakter med arbetslivet. Förslaget till ny läroplan kom 1993 

                                                
25 Prop 1990/91:85 s 55-56,64,89
26 Ibid s 91-92
27 Sjögren s 47-51
28 Persson s 21-22
29 Ibid s 22-25, Sjögren s 47-51
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och den antogs av riksdagen i februari 1994.30 Läroplanen, Lpf 94, är fortfarande gällande 

läroplan för gymnasieskolan.

Den nuvarande gymnasieskolan infördes successivt med start läsåret 1992/93. Parallellt med 

gymnasiereformen gjordes också en liknande reform med grundskolan som infördes 1998/99. 

Ett krav infördes som innebar att alla elever som ville fortsätta på nationellt program på 

gymnasiet var tvungna att ha minst betyget godkänt i ämnena svenska, engelska och 

matematik.31

Med början från läsåret 1994/95 har den nuvarande gymnasieskolan varit i fullt bruk med sina 

nationella program, individuella programmet samt specialutformat program. En 

grundläggande tanke var att det är elevernas intresse som ska styra valet av program. Det som 

förändrats var att alla utbildningar blev treåriga. Vidare fick alla kommuner, från och med 1 

juni, 1993 fria händer att själva starta gymnasier. Betygen blev mål och kursrelaterade i stället 

för relativa. På de yrkesinriktade programmen infördes ett stort inslag av arbetsplatsförlagd 

utbildning (APU). Dock framfördes kritik mot de, i mångas tycke, oprecisa betygskriterierna. 

Betygskriterierna för betyget MVG skulle bestämmas lokalt.32

Den senaste reformen genomfördes 1 juli, 2000. Då ändrades bland annat omfattningen på 

kärnämnenas kurser, kriterier för betyget mycket väl godkänd (MVG) infördes, 

programutbudet utökades med teknikprogrammet, och alla nationella och specialutformade 

program kom att omfatta 2 500 gymnasiepoäng.33

2.2 Dagens struktur

De olika reformerna som jag beskrev i föregående avsnitt har lett fram till en gymnasieskola 

som i stora drag ser ut som följer. Strukturen följer de fem områden i min jämförelsemodell

som jag beskrev i inledningen.

                                                
30 Sjögren s 47-51,55, 76-77
31 Proposition 1997/98: 169 Gymnasieskola i utveckling-kvalitet och likvärdighet, Elanders Gotab, Stockholm 
1998 s 17, Sjögren s 61-62
32 SOU 1997:1, s 16, SOU 2004:29 Tre vägar till den öppna högskolan, Fritzes Elanders Gotab Stockholm 2004 
s 193
33 SOU 2004:29 s 193



18

2.2.1 Betyg och ämnen/kurser

Kärnämnen

De finns åtta kärnämnen med tillhörande kurser i dagens gymnasieskola som är obligatoriska 

för samtliga nationella och specialutformade program. Ämnena är svenska/svenska 2, 

engelska, matematik, idrott och hälsa, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap och 

estetisk verksamhet. Omfattningen av ämnena redovisas i bilaga 2.

Med fullständig studiegång får eleven 2 500 gymnasiepoäng varför kärnämnesstudierna (750 

poäng) uppgår till 30 % av den totala poängen.

Betygen

Det gamla betygssystemet med relativa betyg där elever skulle jämföras med samtliga elever i 

landet ersattes med ett mål- och resultatbaserat betygssystem med fyra betygssteg, icke 

godkänd (IG), godkänd (G), väl godkänd (VG) och mycket väl godkänd (MVG). Med det 

relativa betygssystemet fick eleverna ett ämnesbetyg vid varje termins slut. Det målrelaterade 

systemet innebär att eleverna får ett kursbetyg efter avslutad kurs. Det är kunskaperna i 

förhållande till kursplanens innehåll som mäts. När den nya gymnasieskolan togs i bruk fanns 

endast betygskriterier för betygen G och VG, kriterierna för MVG fick lärarna själva besluta 

om fram till år 2000. En nyhet med de målrelaterade betygen var att varje elev fick rätt till 

fortlöpande information om sin utveckling, och motivering till betyget. Med de målrelaterade 

betygen följde också att undervisningstiden får fördelas lokalt. Målet är att varje elev ska bli 

godkänd och att undervisningstiden anpassas därefter. När den nuvarande gymnasieskolan 

infördes fanns inte det målrelaterade betygssystemet utan det infördes successivt och den helt 

reformerade skolan fungerade från och med läsåret 1994/95.34  

Lokala kurser

Rätten till bildandet av lokala kurser regleras i Gymnasieförordningens andra kapitel. Där står 

att lokala kurser får skapas om ingen nationell kurs kan ge de kunskaper som önskas. 

Omfattningen d.v.s. antal gymnasiepoäng, fastställs lokalt. En lokal kurs kan finnas inom 

                                                
34 SOU 1997:1 s 101-105, SOU 2004:29 s 193
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samtliga programvarianter men får inte ersätta kärnämnes,- eller karaktärsämneskurser. I 

elevens slutbetyg måste den lokala kursens innehåll finnas specificerat.

Projektarbete

Projektarbetet är obligatoriskt för eleverna och är ett större självständigt arbete (100 poäng) 

som syftar till att eleven ska planera, genomföra och redovisa ett eget undersökningsområde. 

Arbetet betygssätts och ingår i slutbetyget.35 Projektarbete infördes från och med läsåret 

2000/01 och ersatte det tidigare specialarbetet. 36

2.2.2 Examensbevis/slutbetyg

Eleven får inget examensbevis i egentlig mening utan ett slutbetyg. I slutbetyget finns alla 

kurser som krävs för att utbildningen ska vara fullständig med. Det innebär att samtliga kurser 

inom ett ämne redovisas.37 Även betyget på elevens projektarbete ska finnas med i betyget. 

Om eleven studerat på individuella programmet kan slutbetyg utfärdas om eleven fullfört sin 

individuella studieplan. Om eleven haft utökad studiekurs är det valfritt att ta med de kurserna 

i slutbetyget. Däremot kan betyg i kurser som hör till kärnämnen och karaktärsämnen aldrig 

uteslutas. Som jag skrev i ovanstående avsnitt måste en beskrivning av lokala kursers innehåll 

och kursmål bifogas slutbetyget.38

2.2.3 Frisökning

I kapitel två tog jag upp att den borgerliga regeringen (1991-94) införde ökade möjligheter att 

starta friskolor. Med det ökade elevernas möjligheter att välja skola. För de riksrekryterande 

utbildningarna, tas elever från hela landet emot.

Rätten till gymnasieutbildning regleras i skollagen (1985:1100).  Där står att kommunen i 

första hand är skyldig att ta emot elever från det egna upptagningsområdet eller från en 

kommun som det finns ett samverkansavtal med. Det betyder inte att eleven måste söka 

nationellt program i sin hemkommun. Eleven har rätt att söka utbildning var som helst men 

om den egna kommunen ordnar motsvarande utbildning kan eleven tas emot endast om plats 

                                                
35 Kursinfo PA1201-Projektarbete, Gymnasieförordningen kap 7 § 3 
36 Kursinfo PA1201
37 Sjögren s 60
38 Gymnasieförordningen kap 7 § 8
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finns. Undantagna är de elever som söker ett nationellt program som den egna kommunen inte 

anordnar, de får konkurrera om platser ihop med den anordnande kommunens elever. Vidare 

kan, enligt skollagen, särskilda och personliga skäl åberopas om eleven vill söka utbildning i 

annan kommun. Elevens hemkommun är skyldig att betala för utbildningen. Reglerna i 

skollagen leder till att kommunerna förväntas erbjuda ett brett och allmänt utbud av nationella 

program eller att ha samverkansavtal med andra kommuner om att ta emot varandras elever 

på lika villkor. För elever som vill söka till en friskola gäller att de alltid konkurrerar med 

varandra på lika villkor om platserna, oavsett i vilken kommun de är bosatta.39

2.2.4 Individuellt program

Studier på det individuella programmet (IV) måste erbjudas de elever som inte kommer in på, 

eller inte är behöriga till, ett nationellt eller specialutformat program. Studierna på 

individuella programmet har som syfte att eleven skall påbörja och därefter slutföra ett 

nationellt eller specialutformat program. Individuella programmet kan vara programinriktat, 

vilket innebär att studierna syftar till att eleven ska påbörja ett visst nationellt program. Vidare 

kan det kombineras med lärlingsutbildning eller utformas för att möta elevers speciella behov.

Det är styrelsen för utbildningen, d.v.s. skolan som fastställer det individuella programmets 

innehåll varför det kan variera mycket i innehåll mellan skolorna. Om eleven har ett 

lärlingsinriktat individuellt program kan regeringen föreskriva vilka ämnen studierna i skolan 

minst ska omfatta.40

2.2.5 Yrkesutbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning-APU

Arbetsplatsförlagd utbildning, APU, är enligt gymnasieförordningen kapitel 1 § 2 

”kursplanestyrd utbildning på ett program som genomförs på en arbetsplats utanför skolan”.

APU skall finnas på alla yrkesinriktade program och omfatta minst 15 veckor.  Om skolan har 

problem att hitta praktikplatser får skolan själva ordna skolförlagd praktik men det får inte

vara förstahandsalternativet. De fyra program som inte måste ha APU är estetiska,-

                                                
39 Skollagen kap 5 §§ 5-26
40 Skollagen kap 5 § 4 b, § 13
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samhällsvetenskaps,- naturvetenskaps,- och teknikprogrammen. Om skolan finner det 

lämpligt kan APU ändå finnas på de programmen.41

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildningen regleras i gymnasieförordningens kapitel 2. Lärlingsutbildningen är en 

anställning förenat med studier på individuella programmet. De kärnämnen som är 

obligatoriska för eleven är svenska/svenska 2, engelska, samhällskunskap, religion och 

matematik. Om eleven vill får studier genomföras i samtliga kärnämnen. Studierna ska pågå 

under tre år. I läroplanens, Lpf 94, andra kapitel regleras de kunskaper och färdigheter som 

eleven förväntas få med sin lärlingsutbildning.

                                                
41 Gymnasieförordningen kap 5 § § 15-16
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3 GY 2007-NY GYMNASIESKOLA

I den nu gällande gymnasieskolan var nyheterna, som jag beskrev i föregående kapitel, att 

gymnasiet skulle vara tillgängligt för alla ungdomar. Alla program skulle ha gemensamma 

kärnämnen, programmen skulle vara treåriga, oavsett om det är studieförberedande eller 

yrkesförberedande. En ökad valfrihet gavs till eleverna genom att en rad kurser med 

avslutande kursbetyg inrättades. Alla skolor och kommuner fick möjlighet att starta 

gymnasieskolor med profilutbud.

27 oktober, 2004 antogs regeringens proposition Kunskap och kvalitet – elva steg för 

utvecklingen av gymnasieskolan (prop 2003/04:140) av riksdagen42. I den beskrivs motiven

till varför gymnasieskolan behöver reformeras igen. I propositionen står det att

gymnasieskolan har god kvalitet med brett utbud av utbildningar och kurser på såväl 

yrkesförberedande som studieförberedande program. Trots detta är kvaliteten fortfarande inte 

tillräckligt bra, fler elever måste nå målen. I propositionen beskrivs en framtidsvision där 

breda kunskaper och specialisering är nödvändiga. Det kräver en modern skola där bristerna i 

den nuvarande gymnasieskolan tas bort. De brister som tas upp i propositionen är:

 Små kurser ger små moment och en styckad utbildning utan sammanhang.

 De många småkurserna skapar en negativ stress då betygen är kursrelaterade och inte 

ämnesrelaterade 

 En alltför stor frihet i valet av kurser leder till taktikval dvs. eleverna väljer kurser där 

de lättare får höga betyg.

 Det råder en fortsatt sned social rekrytering till högskolan trots ökat antal 

utbildningsplatser och det måste åtgärdas

I regeringens proposition beskrivs elva steg som behöver genomföras för att reformera 

gymnasieskolan och komma tillrätta med bristerna som anses finnas idag och skapa en ny 

gymnasieskola, GY-2007. De föreslagna förändringarna bygger på 1991 års gymnasiereform 

och på propositionen Gymnasieskolan i utveckling – kvalitet och likvärdighet (1997/98:169). 

Den nya gymnasieskolan ska gälla för utbildningar, både ungdomsgymnasium och komvux,

som börjar 1 juli, 2007, det vill säga med start läsåret 2007/08. Undantagna är de individuella 

                                                
42 www.riksdagen.se
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programmen, där införs förändringen när ekonomin tillåter. 43 Jag har fortsättningsvis valt att 

kalla stegen för punkter då steg enligt min uppfattning är beroende av varandra och det är inte 

de av regeringen fastställda elva reformpunkterna. De går, i stort sett, att reformera ett i taget.

De elva punkter som ligger till grund för reformen är i korthet44:

 Ämnesbetyg ersätter kursbetygen

 Historia blir kärnämne

 Kurser bör i allmänhet, vara på minst 100 gymnasiepoäng. Undantagna är fyra 

kärnämneskurser.

 Kärnämnen ska präglas av utbildningens inriktning

 Skolverket skall kvalitetssäkra lokala kurser

 Gymnasiearbete ersätter projektarbetet

 Gymnasieexamen skall införas.

 Utökade möjligheter för elever att studera i annan kommun än hemkommunen

 Kvalitetsökning av de individuella programmen genom att de studeras på heltid

 Kvaliteten på yrkesutbildningarna ska öka, främst genom kontakt med arbetslivet

 Gymnasial lärlingsutbildning bör utvecklas och erbjudas som alternativ till 

programmen. 

Nedan följer mer utförliga beskrivningar av reformens punkter indelade i de fem områden

som jag valt som modell för beskrivning och jämförelse. Områdena finns närmare beskrivna i 

inledningen.

3.1 Betyg och ämnen

3.1.1 Ämnesbetyg i stället för kursbetyg

Dagens gymnasieskola anses präglad av betygshets. Det beror till stor del på de många korta 

kurser som finns vilket innebär att betyg sätts relativt ofta. För att minska denna ska GY-2007 

ha ämnesbetyg i stället för dagens kursbetyg. Det innebär att efter avslutade ämneskurser ges 

                                                
43 Proposition 2003/04:140 s 12-14
44 Ibid s 14-18
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ett slutbetyg där kvaliteten på elevens samlade kunskaper i de olika kurserna inom ämnena 

bedöms. På så sätt ska en fördjupning och koncentration ske i ämnena och kvaliteten på 

kunskapen sättas i fokus. Systemet med mål och kunskapsrelaterade betyg kommer att finnas 

kvar.45

En anledning till att regeringen väljer att reformera betygssystemet är kritik som framförts 

från Skolverket i samband med en kvalitetsgranskning 2000. Kritiken rörde brister på 

likvärdighet och rättvisa i betygssättningen och Skolverket påpekade också att hur viktigt det 

är med fortbildning i frågor som rör betygssättning och hur skolans styrdokument skall tolkas. 

Det som uppfattades som positivt med kursutformade betyg är att eleverna får snabb 

återkoppling på hur de ligger till i ämnet. Det negativa, som även nämnts ovan, är att alla 

småkurser gör att utbildningarna i många fall kan kännas uppstyckade och att det därför är 

svårt att se en helhet i studierna. Vidare syns misslyckanden tydligare i betygen genom 

kursbetygen. Det innebär att om en elev senare kan ha fått bra och djupa kunskaper i ett ämne 

så hänger tidigare misslyckande kvar med kursbetygssystemet.46 Vidare kommer betyget 

godkänd ersättas av godkänt då det är kunskaperna som betygssätts och inte eleven.47

För att reformera betygssystemet och ersätta dagens system med kursbetyg med ämnesbetyg 

krävs en översyn och reform av gymnasieskolans alla kursplaner och ämnesbeskrivningar. 

Det uppdraget har lämnats till Skolverket och de nya kursplanerna, med ämnesbeskrivningar 

och betygskriterier fastställdes formellt 1 september 200648. De nya kursplanerna finns 

publicerade på Skolverkets hemsida.

3.1.2 Historia – nytt kärnämne

Historia blir ett nytt kärnämne omfattande 50 gymnasiepoäng. Argumenten för att införa 

historia som kärnämne är att det är viktigt med bra kunskaper i historia för att förstå och 

kunna verka i det föränderliga och mångkulturella samhället. På endast tre av de 17 nationella 

programmen är historia obligatoriskt ämne idag.49 I läroplanen, Lpf 94, står det i avsnitt 1.2 : 

                                                
45 Proposition 2003/04:140 s 14
46 Ibid s 38-39
47 Ibid s 123
48 www.skolverket.se/gymnasieskolan 2007
49 Proposition 2003/04:140 s 30 (Programmen är estetiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga förf. 
anm.)
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”Undervisningen skall ge ett historiskt perspektiv, som bl.a. låter eleverna utveckla 

beredskapen inför framtiden, förståelsen för kunskapers relativitet och förmågan till 

dynamiskt tänkande.”

Det använder regeringen som ett argument för införandet av historia som nytt kärnämne. I 

undervisningen i det nya kärnämnet ska det finnas två syften. Dels ska ämnet ge en bakgrund 

till och förståelse för den tid vi lever i och vår omvärld. Dels ska eleven utveckla ett kritiskt 

tänkande och granskning av uppgiftskällor. De program där ämnet är obligatoriskt får inte 

minska omfånget på sina kurser i ämnet. I och med införandet av historia som kärnämne ökar 

andelen kärnämnespoäng från 750 poäng till 800 poäng. 50

3.1.3 Större kurser

För att få mindre splittring i kursutbudet och därmed en ökad kvalitet med sammanhang och 

fördjupning i ämnena som följd ska inga kurser, med undantag för fyra kärnämnen, historia, 

religion, naturkunskap och estetisk verksamhet, vara kortare än 100 gymnasiepoäng.51

I dagens gymnasieskola finns enligt Skolverkets hemsida 2006-09-17, 138 ämnen fördelade 

på fler än 880 kurser, i allmänhet omfattande 50-200 poäng. Varje kurs har en kursplan och 

när kursen är avslutad betygssätts eleven. Det stora antalet kurser som eleverna har leder 

förutom betygshets till splittring och dåligt sammanhang mellan kurserna i utbildningen. 

Därför föreslås att inga kurser, förutom de undantagna fyra kärnämnena, skall omfatta mindre 

än 100 poäng. Förhoppningen är att antalet kurser ska minska dels i och med utökningen av 

poäng, dels genom att kursplanerna görs mer generella. 52

3.1.4 Inriktningspräglade kärnämnen

För att öka andelen elever som når målen i kärnämnena ska kärnämnena kopplas tydligare till 

utbildningens inriktning. Om eleverna ser att kärnämnena är relevanta för utbildningen ska 

intresset för ämnena och därmed resultaten öka. Kurserna i kärnämnena ska präglas av 

utbildningens mål och följa elevens studieinriktning, s.k. infärgning. Ett alternativ till 

infärgningen är att samverkan sker mellan undervisningen i programmets karaktärsämnen och 

                                                
50 Proposition 2003/04:140 s 16, s 30-31
51 Ibid s 17
52 Ibid s 29-33
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kärnämnen. Trots infärgningen av kärnämnen kommer inte mål och kursplaner att omarbetas 

utan metoder för infärgning får utarbetas lokalt.53

3.1.5 Kvalitetssäkring av lokala kurser

Lokala kurser får idag inrättas om de ger kunskaper som de nationellt utformade kurserna inte 

ger. Tanken bakom den här möjligheten var att ge lokala initiativ och utvecklingsarbete 

utrymme i gymnasieskolan. Skolverkets undersökningar visar att många lokala kurser håller 

låg kvalitet och det gör att en del elever taktikväljer dessa kurser för att på ett enkelt sätt få 

bättre betygssnitt med en så liten insats som möjligt. Detta slås även fast i en utredning Tre 

vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29). För att åtgärda det skall Skolverket pröva och 

fastställa de lokala kurserna så att de blir nationellt likvärdiga. I och med att undervisningens 

innehåll utifrån kursplanerna fastställts lokalt borde skolorna kunna anpassa sina lokala 

varianter på redan fastställda kursplaner. Behovet av lokala kurser tros minska om skolorna 

blir bättre på att utnyttja friheten som ges av målstyrningssystemet.54

3.1.6 Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet ersätter dagens projektarbete och kommer att ge 100 gymnasiepoäng. Det är 

ett krav för gymnasieexamen (se nästa avsnitt) och med arbetet ska eleven visa att målen för 

hela utbildningen uppnåtts. Syftet med att införa gymnasiearbete är att stärka kvaliteten på 

gymnasieutbildningen. Gymnasiearbetet skall kopplas till utbildningens mål och eleven skall 

utveckla och fördjupa sina kunskaper inom ett eller flera ämnesområden, enskilt eller i grupp. 

Med gymnasiearbetets koppling dels till utbildningarnas programmål, dels som komponent i 

gymnasieexamen ska gymnasiearbetet bli ett kvalitetsmått för utbildningarna på gymnasiet.55

                                                
53 Proposition 2003/04:140  s 17, s 30
54 Ibid s 17-18, s 34
55 Ibid s 15, s 33-34
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3.2 Gymnasieexamen

En gymnasieexamen ska vara ett kvalitetsbevis på genomförd gymnasieutbildning och ges till 

de elever som har godkänt gymnasiearbete om 100 poäng och som uppnått godkänt på minst 

90 % av poängen (2 150 p) inom fullständig studiegång.

Syftet med en gymnasieexamen är inte att återinföra den gamla studentexamen med sina 

slutprov, utan att ge ett kvalitets,- och kunskapsbevis till eleverna. I examensbeviset skall det 

klart och tydligt framgå hur eleven uppfyllt utbildningens mål, ungefär i stil med hur 

högskolan utfärdar examen. Det hoppas regeringen ska bekräfta och stärka kvaliteten på den 

svenska gymnasieskolan. För potentiella arbetsgivare gör gymnasieexamen att de lättare kan 

bedöma den arbetssökandes kunskaper och kompetens.56

Kraven för att erhålla examen har jag beskrivit ovan. Vidare kan nämnas att kraven för 

gymnasieexamen är samma som kraven för grundläggande behörighet till 

högskola/universitet, gymnasiearbetet undantaget. Regeringen anser det vara naturligt att

gymnasieexamen och grundläggande högskolebehörighet har samma krav.  

 När gymnasieexamen ska utfärdas kommer, till följd av det nya ämnesbetygssystemet, alla 

godkända kurser som ingår i ett ämne att tas med i examen. I slutbetyget skall det framgå hur 

stor andel godkända poäng eleven har. Om eleven uppfyller kraven för gymnasieexamen skall 

det framgå i slutbetyget att så är fallet. 57

En annan fördel med gymnasieexamen som regeringen tar upp i sin proposition är att en 

gymnasieexamen kan underlätta om en elev vill studera eller arbeta utomlands. Det blir lättare 

för eleven att påvisa sin kompetens.

                                                
56 Proposition 2003/04:140 s 14-15, s 45-46
57 Ibid  s 47
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3.3 Utökade möjligheter till frisökning

I skollagen (SFS 1985:1100) står det att alla ungdomar har samma rätt till utbildning oavsett 

var de bor. Det innebär i dagens gymnasieskola att eleverna i första hand får hålla tillgodo 

med de utbildningar som den egna kommunen tillhandahåller. Finns inte utbildningen 

”hemma” har eleven rätt att söka utbildning utanför hemkommunen58. Det gäller också för 

riksrekryterande utbildningar, d.v.s. specialinriktade utbildningar där elever från hela riket 

kan antas, till exempel glasblåsarutbildning och idrottsgymnasier.59

Regeringen anser att det är elevens utbildningsönskemål som ska styra utbudet av 

utbildningar. Varje kommun bör därför erbjuda ett brett och allsidigt utbud av de nationella 

programmen. Idag har eleverna möjlighet att välja friskola utanför den egna kommunen. 

Denna möjlighet ska utökas till att gälla även kommunala skolor, där eleverna kan tas emot i 

mån av plats. Hemkommunen betalar vad motsvarande utbildning kostar i den egna 

kommunen så att elevens hemkommun inte får högre kostnader för utbildningen. Det här, är 

det tänkt, ska leda till en kvalitetsökning av de kommunala utbildningarna och en ökad 

samverkan mellan kommuner.60

3.4 Ökad kvalitet på individuella programmet

Enligt officiell statistik avseende antalet intagna till år 1, läsåret 2005/06, var 16,9 % av 

eleverna antagna till individuella program (IV). Det innebär att IV är det näst största 

programmet på gymnasiet.61

Individuella programmet är till för de elever som fått underkänt i något eller några av ämnena 

matematik, svenska/svenska som andraspråk och engelska från grundskolan. Genom studier 

på IV ska eleverna få den nödvändiga kompetens som krävs för att de ska kunna söka in på 

och fullfölja ett nationellt eller specialutformat program. Regeringen skriver i sin proposition 

                                                
58 Proposition 2003/04:140 s 20
59 Ibid s 75-76
60 Ibid s 15-16, s 21-24
61 Se bilaga 2
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att endast ett fåtal av de elever som börjar på IV fullföljer ett nationellt eller specialutformat 

program och att det måste åtgärdas. En ökad kvalitet av IV ska göra att fler elever genomför 

en gymnasieutbildning. 

För att öka kvaliteten föreslår regeringen att utbildningen på IV ska ges på heltid. Idag 

bestämmer varje skola vad IV ska innehålla och det kan därför vara mycket skiftande kvalitet 

och undervisningstid på programmets innehåll. Genom att införa studier på heltid ges 

eleverna på IV regelbunden undervisning och får samma rätt till undervisning som de elever 

som går ett nationellt eller specialutformat program. Utbildningen kan bestå av såväl studier 

som praktik. Det är elevens individuella behov som skall styra utformningen. Så snart eleven 

uppnått tillräckliga kunskaper för behörighet till nationellt gymnasieprogram skall han/hon 

fullfölja sina studier på ett sådant och lämna IV.62 Den här förändringen genomförs, enligt 

regeringspropositionen, när ekonomin tillåter.63

3.5 Bättre yrkesutbildning

3.5.1 Ökad kvalitet på de yrkesinriktade programmen

De elever som går på yrkesprogrammen anses vara överrepresenterade bland dem som inte 

fullföljer sin utbildning. 64Genom en bättre yrkesutbildning ska fler elever förmås fullfölja

sina gymnasiestudier. Vidare kommer man att möta arbetslivets önskemål om bra 

yrkesutbildning av god kvalitet. Förbättringen ska göras genom en bättre koppling till 

arbetslivet. Regeringen skriver i sin proposition att en viktig faktor som bidrar till ett 

samhälles utveckling är välutbildad arbetskraft. I och med ökad utbildning och kompetens kan 

de som arbetar möta förändringar som sker på arbetslivet och i samhället snabbare. Därför ska 

yrkesutbildningarna bli bättre. 

EU antog i november 2002 en deklaration kallad Köpenhamnsdeklarationen. Dess syfte är att 

öka kvaliteten på de europeiska yrkesutbildningarna och att främja arbetskraftens fria 

rörlighet. Öppenhet och insyn i de olika medlemsländernas yrkesutbildningar är viktig och 

leder till att yrkeskompetenser blir lättare att ”översätta”.  För att möta EU: s och arbetslivets 

                                                
62 Proposition 2003/04:140 s 49-54
63 Ibid s 15
64 Se bilaga 3 för statistik
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krav och önskemål skall yrkesutbildningarna inom den svenska gymnasieskolan förbättras 

och göras mer attraktiv. I GY-2007 blir det därför obligatoriskt med samråd mellan 

kommunen och arbetsmarknaden i frågor som rör yrkesutbildningen i gymnasieskolan. 65

Kärnämnen och karaktärsämnen är fortsatt viktiga delar i yrkesutbildningen. Med goda 

teoretiska kunskaper främjas det ”livslånga och livsvida lärandet” som behövs för att en 

person skall kunna behålla och utveckla ett arbete.66

Precis som idag ska eleverna ha minst 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU), men 

med ökade möjligheter till utlandspraktik och utbildning. Med en bra APU kan eleverna få 

kunskaper om arbetsmarknaden, olika ämnesområden samt utveckla de kompetenser som 

krävs för att kunna fungera i arbetslivet. För de elever som önskar ha praktik utomlands finns 

ett utbildningsprogram inom EU kallat Leonardo da Vinci67 som ger stöd till de eleverna. 

2002 infördes ett kompletterande statligt stöd för praktik utomlands. Det är regeringens mål 

att alla gymnasieskolor på sikt ska ha en eller flera elever som utnyttjar möjligheten att göra 

sin praktik utomlands.68

I propositionen kommer regeringen också fram till att det är önskvärt att även de 

studieförberedande programmen har APU. I många fall kan det vara svårt att få fram bra 

praktikplatser och regeringen avstår från att föreslå praktik för elever på studieförberedande 

program. Skolorna får i stället avgöra lokalt hur de ska göra.69

3.5.2 Lärlingsutbildning

Regeringen skriver i sin proposition att möjlighet till lärlingsutbildning finns idag men den är 

av begränsad omfattning. Det antas bero på att varken skolan eller arbetslivet känner ansvar 

för lärlingsutbildningen och att informationen om lärlingsutbildningen inte kommit eleverna 

till del.

                                                
65 Proposition 2003/04:140 s 66
66 Ibid s 60-62
67 Se Bilaga 5 för mer information om Leonardo da Vinci projektet
68 Proposition 2003/04:140 s 16, s 62-65
69 Ibid  s 65
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Regeringen skriver att lärlingsutbildningen ska utvecklas och bli ett valbart alternativ till de 

nationella yrkesinriktade programmen. En tydlig ansvarsfördelning behövs och de delar av 

utbildningen som skall hållas inom ett företags regi bör regleras via avtal. Innehållen och 

målen för lärlingsutbildningen ska motsvara den skolförlagda utbildningen med den 

skillnaden att en stor del av utbildningen ges på en arbetsplats.

De kunskapsmål som gäller i skolan för kärnämnen och karaktärsämnen ska gälla även för 

Lärlingsutbildningen. De teoretiska och praktiska delarna av utbildningen ska vara 

integrerade och tillsammans ge en helhet i utbildningen.  Vidare ska lärlingsutbildningen ge 

kompetens och kunskaper tillräckliga för att eleverna ska kunna få bevis om 

gymnasieexamen.70

Möjlighet ska, precis som idag, ges för de elever som går på IV att förena anställning med 

studier även om det är mycket få som utnyttjar det alternativet. På hemsidan tillhörande

Myndigheten för Skolutveckling framgår att ett antal modellskolor ska utses som ska vara 

exempel för de skolor som önskar införa lärlingsutbildning.71

3.6 Vem gör vad?

Den nya gymnasieskolan gäller utbildningar som påbörjas från 1 juli 2007. I propositionen 

lämnar regeringen över uppdraget att se över gymnasieskolan till Skolverket och Myndigheten 

för skolutveckling.

Skolverkets uppdrag blir att se över:

 Utformningen av större kurser

 Hur kursplaner ska anpassas till ämnesbetygssystemet

 Programmens innehåll (mål, ämnen, kurser)

 Förslag till undervisning i kärnämnen anpassade till program

 Hur infärgning kan göras

 Hur lärlingsutbildningen kan utformas.

                                                
70 Proposition 2003/04:140 s 17, s 66-68
71 http://www.skolutveckling.se/utbildning_arbetsliv_tillvaxt/gymnasieskolan/yrkesutbildning/larling/(2006-05-
24)
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Detta ska göras i samverkan med Myndigheten för skolutveckling samt övriga parter som 

berörs av reformen.

Myndigheten för skolutveckling ska:

 Stödja kommuner och skolor i genomförandet

 Stödja utformandet av samverkan mellan kommun och arbetsliv.

 Genom exempel visa hur infärgning, bedömning och dokumentation kan göras i 

gymnasieskolan.

Både Skolverket och Myndigheten för skolutveckling ska följa gymnasieskolans utveckling 

och rapporterar till regeringen.72

Regeringspropositionen som ligger till grund för reformen antogs, som jag skrev i början av 

kapitlet, i riksdagen 27 oktober 2004. Regeringen fattade beslut om nya programmål för de 17 

nationella programmen den 2 februari 2006. Vidare togs beslut om vilka nationella 

inriktningar som ska finnas och vilka ämnen som ska vara obligatoriska inom varje program. 

Den 27 april 2006 beslutade Skolverket vilka karaktärsämneskurser som ska ingå i de, av 

regeringen, fastställda inriktningarna på varje program. De nya kursplanerna fastställdes 1 

september 2006 och gäller från och med 1 juli 2007. 73

                                                
72 Proposition 2003/04:140 s 77
73 Se mer på www.skolverket.se, www.riksdagen.se
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4 NU OCH SEDAN – EN JÄMFÖRELSE

I det här kapitlet jämför jag dagens gymnasieskola med GY-2007. Min utgångspunkt är min 

egen jämförelsemodell som jag beskrev närmare i inledningen.

4.1 Betyg och ämnen

Vad innebär ämnesbetygen? Det är en viss återgång till det betygsystem som fanns innan 

nuvarande gymnasieskola togs i bruk. Betyget ska visa elevens sammanlagda 

ämneskunskaper i förhållande till kursmålen. De relativa ”gamla” betygen visade elevens 

kunskaper i förhållande till övriga elever i riket, inte till hur mycket de kunde av själva ämnet. 

Jag vill påstå att införande av ämnesbetygen inte är någon nyhet utan en variant av ett system 

som tidigare funnits i skolan. Med det systemet avser jag det tidigare relativa 

ämnesbetygssystemet som togs bort med införande av dagens målrelaterade kursbetygs-

system. Att betygsätta de totala ämneskunskaperna tycker jag känns mer rättvist än att stycka 

upp det på småkurser. Det ger elever en chans att reparera eventuellt dåliga betyg. En elev 

som under första skolåret inte varit motiverad eller brytt sig om sina studier och sedan ändrar 

inställning ges därför en chans att visa vad han/hon egentligen kan. Som regeringen skrev i 

propositionen blir ett misslyckande mycket mer synligt med kursbetyg. Det går inte att 

reparera annat än med att tenta upp betyget vilket tar tid från annat eller att komplettera på 

komvux.

I de nyligen tillgängliga förslagen till kursplaner för GY-2007 står det klart och tydligt att 

efter varje kurs sätts ett ämnesbetyg74. Det framgår också att det är det senaste betyget som 

gäller och detta ersätter tidigare betyg. Det låter bra vid läsning men jag undrar hur det ska gå 

för de elever som byter lärare mellan kurserna? Vad händer om lärarna har olika tolkning av 

betygskriterierna och därför sätter olika betyg? Det finns säkerligen skillnader i lärarnas 

bedömning av hur väl eleverna uppfyller målen, det beror på vad man tar upp i 

undervisningen. Skolverkets kritik (2000) av det nuvarande betygssystemet som jag nämnde i 

avsnitt 3.1.1 visade på brister i likvärdig bedömning och jag tror de bristerna kommer att 

kvarstå. Det finns mål med varje kurs men själva innehållet regleras inte och därför tror jag att 

det kan bli betygsvariationer beroende på vilken lärare som undervisar och på vilken skola 

                                                
74 Se till exempel GY-2007: s kursplaner för historia och företagsekonomi www.skolverket.se
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eleven går. Det är ett av de dilemman som finns med läroplanens skrivning om likvärdig 

bedömning. 

En tidningsartikel i Svenska Dagbladet 18 april, 2006 tar upp problemet med 

betygsbedömningen i Stockholms grundskolor och i artikeln konstateras att vissa skolor är 

snålare än andra med höga betyg, något som jag tror också är fallet på gymnasieskolorna.  Jag 

är ingen förespråkare av relativa betyg, som är orättvisare än nuvarande system i och med att 

det inte är elevernas kunskaper som mäts utan hur mycket de kan i förhållande till varandra.

Jag tror det är viktigt att ämnenas innehåll och betygskriterier görs tydligare för att undvika 

orättvisor som annars kan uppstå med olika lokala tolkningar.

Med övergången till ämnesbetyg måste de kurser som varje ämne består av arbetas om så att 

de bygger på varandra. Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att se över kurserna och 

anpassa dem till systemet med ämnesbetyg och de nya kursplanerna är nu fastställda. I 

Skolverkets konsekvensutredning avseende förslag till nya kursplaner för ämnen och 

gymnasiearbete står det bland annat att utbildningarna i gymnasieskolan fortsättningsvis ska 

byggas upp av studier i ämnen, att ämnena måste bli större helheter. Det kräver en översyn av 

det nuvarande kunskapsinnehållet som kommer att vara kvar men med ett modernare innehåll.

Intresserade kan ta del av de numera fastställda kursplanerna på Skolverkets hemsida.

Trots att kursplanerna inte fastställts slutgiltigt har jag ändå valt att titta på kursplanerna i 

ämnena företagsekonomi och historia för att se hur anpassningen gjorts. Företagsekonomi 

beskrivs i mer allmänna ordalag som är anpassade till regeringspropositionens tro på 

samhällsutveckling och tillväxt. Vad ämnet ska tillföra eleverna relateras också till arbetsliv 

och samhällsliv. Tidigare var ämnet mer snävt beskrivet och mer ur ett företagsperspektiv än 

ett mer generellt allmänt hållet perspektiv. Själva kurserna inom ämnet är i dagens skola 10 

stycken omfattande 50-150 poäng. I GY-2007 är kurserna tre stycken, alla omfattande 100 

poäng. De nya ämneskurserna bygger på varandra. Nuvarande kurser kan i många fall läsas 

helt separat utan förkunskaper. Vad detta kan tänkas innebära för eleverna torde vara att de får 

en förståelse för hur de olika delarna i ämnet hänger ihop. I de tre kurserna ska eleverna 

stegvis få insikt i ämnet, utvecklas ytterligare samt slutligen fördjupa sina kunskaper. 

Fördjupningen, Företagsekonomi 3, kan läsas flera gånger eftersom innehållet utformas av 

skolan eller undervisande lärare i samråd med eleverna. Jag ställer mig frågande till den 

lokala frihet som faktiskt ges med kursinnehållet. Kursen är nationellt utformad, men det 
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finns stora möjligheter till lokala varianter, något som regeringen ville undvika. Det går, 

enligt min uppfattning, att få till helt olika lokala innehåll med varierande svårighetsgrad. 

Kursen är visserligen en påbyggnadskurs, men för att undvika den form av taktikval som görs 

idag måste kursämnesbeskrivningen göras snävare. Är detta ett sätt att undvika kritik mot de 

lokala kurserna genom att fortfarande tillåta dem, men i nationaliserad form? Ett av stegen i 

propositionen var att kvalitetssäkra lokala kurser men det ges i GY-2007 stort utrymme för 

lokala varianter inom nationellt fastställda kursplaner.

Ämnet historia blir en ny kärnämneskurs. Historia 1 som är obligatorisk kärnämneskurs 

kommer att omfatta 50 poäng och är ett av fyra undantag från regeln om kurser på minst 100 

poäng i GY-2007.  Skolverket skriver i sin redovisning av regeringsuppdraget75: ” Kurspla-

nerna för ämnen vars första kurs(er) är kärnämnen har skrivits på sätt som uppfordrar till 

samverkan med karaktärsämnen och till infärgning mot målen för elevens studieväg.” I den 

nya kursplanen för historia står det att studierna i ämnet historia ska samverka med övriga 

ämnen. Vidare ges en förklaring till vad samverkan skall syfta till men hur den kan gå till är 

oklart. Jag tycker inte att skolans nya uppdrag med ökad infärgning av programmens 

karaktärsämnen framgår. Det torde bli något som hamnar under samverkan med övriga ämnen 

men frågan är hur det kommer att tolkas? Kommer undervisningen att anpassas till 

programmens innehåll eller kommer det att bli en minsta gemensam historieundervisning för 

alla, när ämnet blir kärnämne?

Skolverket skriver i sin konsekvensutredning76 att förslagen till kursplanerna utformats så att 

ämnessamverkan uppmuntras och att möjligheterna till ämnesövergripande och ämnes-

integrerat arbete stärkts. Det är med andra ord fortfarande upp till skolledning, lärare och 

elever att bestämma innehållet varför samverkan och infärgning kan lämnas åt sidan.

Den historielärare som jag intervjuat menar att kurser om 50 poäng är för små, 

undervisningen blir väldigt överskådlig. Eftersom det i propositionen framhålls hur viktigt 

ämnet historia är för eleverna tycker historieläraren att kärnämneskursen borde vara större. 

Ämnet blir för litet i förhållande till den betydelse det ska ha för elevens totala skolgång. Hon

berättade också att hon har många elever som har historia som valfri kurs och att de eleverna 

                                                
75 Redovisning av uppdrag avseende ämnesbetyg för gymnasieskolan mm Dnr U2004/3307/G s12-13
76 Remiss av Skolverkets förslag till nya kursplaner för ämnen och gymnasiearbete i gymnasieskolan  
Dnr 61-2004:2637
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framhåller hur viktigt de själva tycker ämnet är. Jag kan förstå åsikterna och med tanke på att 

det i propositionen skrivs dels om hur splittrat det blir med studier i för små kurser och dels 

om hur viktigt ämnet historia är så förstår inte jag varför inte kärnämneskursen blir större. Ett 

argument kan kanske vara att det inskränker på elevernas andel fria val men för att få de 

”goda samhällsutvecklande medborgarna” kanske det kan vara värt att inskränka delvis på de 

fria valen för elevernas och samhällets bästa.

Jag har lekt med tanken om inte efterfrågan på lärare i historia kommer att öka. Den befintliga 

lärarkåren kan inte klara att undervisa så många nya elever i historia som det faktiskt kommer 

att bli. I bilaga 4 redovisar jag en enkel utredning baserad på antalet intagna elever till läsåret 

2005/06. Uträkningen visar att det kommer att behövas ungefär 400 nya lärare som kan 

undervisa i historia. Får vi se en strålande arbetsmarknad för historielärare? Nu har visserligen 

reformen inneburit att vissa andra ämnen plockas bort från programmen för att ge plats för det 

nya kärnämnet. I och med det kommer det att finnas ledig lärarkapacitet men jag tror ändå att 

behovet av behöriga historielärare kommer att öka.

Sista reformpunkten under rubriken betyg och ämnen är gymnasiearbetet om 100 poäng som 

kommer att införas. Det ersätter dagens projektarbete och ska dessutom vara obligatoriskt för 

att eleven ska kunna ta en gymnasieexamen. Jag tycker inte att gymnasiearbetet i sig skiljer 

sig mycket från projektarbetet mer än att det ska vara relevant för hela programinnehållet och 

det tycker jag bara är rimligt. Det är nog mer motiverande att göra ett stort arbete om det 

knyter ihop delarna i utbildningen. 

4.2 Gymnasieexamen

Gymnasiearbete om 100 poäng kommer att införas. Som jag skrev i avsnitt 3.1.6 är godkänt 

gymnasiearbete ett krav för att få ta ut gymnasieexamen.  De här två punkterna är 

sammanlänkande på så sätt att utan gymnasiearbete kan eleven inte få en gymnasieexamen.  

De båda nyheterna syftar till en bättre utbildning av högre kvalitet. Gymnasiearbetet ska ge en 

mer sammanhållen utbildning och en ökad förståelse för utbildningens sammanhang. 

Gymnasieexamen skall vara ett incitament för eleven att göra så bra ifrån sig som möjligt på 

gymnasiet. Ett bevis över erlagd gymnasieexamen är tänkt att fungera som ett kvalitetsbevis 

på elevens arbete och framsteg under utbildningen. Jag ställer mig frågande till vad som 
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händer med de elever som inte når upp till kraven för att få en gymnasieexamen? De får ett 

slutbetyg men det framgår vid läsning av betyget att eleven inte klarat kraven för en examen. 

Kan vi få ett scenario där eleverna efter avslutad studiegång delas upp i två lag, A och B? Hur 

ska skolorna gå tillväga vid avslutningen? Ska de som inte når upp till kraven på 

gymnasieexamen skickas ut bakvägen utan vit studentmössa eller ska de vara med? Om ”B-

laget” också får ”ta studenten” hur mycket är då en gymnasieexamen värd? Den ger 

behörighet till högskolan och det ser förstås bra ut inför framtida arbetsgivare, men jag tror att 

det för övrigt inte är så mycket värt då alla ändå får slutbetyg och ”tar studenten”. Troligen 

blir det två grupper, A och B, där ingen bryr sig speciellt mycket om vem som tillhör vilken 

grupp i det långa loppet. Alla kommer ändå inte att gå vidare till högre utbildningen, trots 

makthavarnas intentioner. Införandet av en examen där det inte finns något negativt med att 

inte nå upp till kraven för att få den känns uddlöst.

4.3 Utökad frisökning

I dag kan elever välja friskolor helt fritt. Det ska med GY-2007 komma att omfatta även 

kommunala utbildningar. Syftet med nyheten är att förmå kommuner att erbjuda ett brett och 

bra utbud av utbildningar eller att samverka med andra kommuner för att kunna erbjuda sina 

elever bästa möjliga utbud. Elevens hemkommun ska betala vad motsvarande utbildning 

kostar/hade kostat ”hemma”. Så långt är allt väl men jag tycker att det saknas en 

kostnadsutredning för vad det egentligen kostar. Med utökad frisökning måste anordnande 

kommun ta emot elever från andra kommuner och de får ersättning för det. Men vad händer 

om utbildningen är dyrare i den anordnande kommunen än i elevens hemkommun? Den 

anordnande kommunen får inte högre ersättning, utan får själv stå för kostnaden om jag tolkat 

regeringens proposition rätt.  I propositionen har ett flertal av de remissinstanser som uttalat 

sig, uttryckt rädsla för att kostnadskonsekvenserna inte är tillräckligt utredda och att 

anordnande kommun kan drabbas ekonomiskt. Regeringen, å sin sida, fäster inte stort 

avseende vid invändningarna utan hänvisar till att kommunala skolor, liksom friskolor, måste 

blir mer kostnadseffektiva och lära sig att optimera storleken på klasserna. Jag tror att det är 

svårt att rakt över jämföra kommunala utbildningar med utbildningar anordnade av friskolor. 

En kommun har inte bara ansvar för gymnasieutbildningen utan även för vård, omsorg och 

grundskola. En fördyrad gymnasieutbildning leder troligen till besparingar på något annat 

område, något som är en effekt av kommunaliseringen av skolan för snart 20 år sedan. Staten 
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bestämmer ramarna men lägger finansieringsansvaret på utövaren. Hur går den ekvationen 

egentligen ihop? Jag efterlyser en bättre analys av kostnaderna för en utökad frisökning.

4.4 Individuella programmet

Individuella programmet (IV) är ett av de program som har flest elever. Det är tänkt som ett 

alternativ för de elever som inte kan erbjudas plats på nationellt eller specialutformat 

program. Det vill säga de elever som inte klarat kraven på grundläggande behörighet i 

något/några av ämnena svenska, engelska och matematik på grundskolan. Statistik från 

intagningen till läsåret 2005/06 visar att endast samhällsvetenskapsprogrammet hade fler 

antagna än individuella programmet.77

Det är inte många av eleverna på individuella programmet som avslutar sina studier på 

nationellt eller specialutformat program. Hittills har innehållet på det individuella programmet 

varit skiftande eftersom det bestäms lokalt. Med GY-2007 är det tänkt att 

utbildningskvaliteten på individuella programmet ska ökas, dock med förbehållet att 

förändringar införs när det är ekonomiskt möjligt. 

Det är bra att det finns alternativ för de elever som inte klarar kraven på behörighet till 

gymnasieskolan. Jag ser ändå ett stort problem med individuella programmet, nämligen det 

faktum att ansvaret för de elever som ”inte håller måttet” stjälps över på gymnasieskolan. I 

det här fallet känns det som om grundskolan inte behöver göra så mycket mer än att 

konstatera att eleven inte klarar kraven på gymnasiebehörighet, men att det gör inget för då 

kan eleverna gå på individuella programmet och få de kunskaper som saknas där i stället. Med 

tanke på att så få elever på IV går vidare på ”ordinarie” program så tycker jag att en större del 

av ansvaret för en lyckad studiegång på gymnasiet måste läggas på grundskolan. Det innebär 

inte att gymnasiet står utan ansvar. Det är viktigt att de elever som går på 

gymnasieförberedande program för invandrare (IVIK) inte heller släpps vidare till ordinarie 

gymnasieprogram utan tillräckliga kunskaper i till exempel svenska. Jag misstänker att det är 

lättare att släppa igenom elever med otillräckliga betyg istället för att ta tag i problemet. En 

ökad kvalitet på individuella programmet med bland annat heltidsstudier tror inte jag är 

lösningen på problemet med de elever som inte blir antagna/fullföljer sina studier på IV.  

                                                
77 Se bilaga 2



39

Orsaken tror jag finns i reformen då de alla program blev treåriga och gav behörighet till 

högskolan. Samhällsanalysen att det skulle komma att behövas mer utbildad arbetskraft har 

lett till att alla förväntas ha möjligheten till högre studier och också utnyttja den. Det finns 

uppenbarligen en grupp som inte passar in och i stället för att gå till botten med problemet har 

IV blivit en lösning som jag ställer mig frågande till eftersom så få elever går vidare från IV.

Jag tror inte att vi med GY-2007 kommer att se fler elever som går från IV till nationellt eller 

specialutformat program. Deras förutsättningar för att lyckas är inte tillräckliga.

4.5 Bättre yrkesutbildning

4.5.1 Högre kvalitet

I propositionen om GY-2007 förs tankar fram om vikten av välutbildad arbetskraft som kan 

möta snabba förändringar på arbetsmarknaden och bidra till samhällets utveckling.  Mer 

samverkan med arbetslivet behövs för att möta de framtida kraven på arbetskraften och det 

blir därför obligatoriskt med samråd mellan kommunerna och arbetslivet i frågor som rör 

yrkesutbildningarna. Praktiken är fortsatt viktig och möjligheterna till utlandspraktik ska fler 

uppmuntras att utnyttja. I en artikel i Svenska Dagbladet, 4/10 2005, uttalar sig en 

yrkesämneslärare om förslaget. Han är av uppfattningen att det mest är ”statusprat” som förs 

fram i de olika utredningarna om samverkan med näringslivet i utbildningsfrågor.  Hans 

elever får ofta höra att deras yrkesutbildning inte är lika ”tung” som övriga utbildningar och 

menar att det som krävs är en allmän förändring av inställningen till yrkesutbildningar. Han 

tycker att praktiken är viktig men ställer sig ändå frågande till den föreslagna direktkontakten 

med arbetslivet. Han menar att på hans skola arbetar de redan i nära samarbete med 

arbetslivet vilket är en förutsättning för att eleverna ska lära sig förstå verkligheten. 

Jag har svårt att se vad som är helt nytt med förslagen till förbättrad yrkesutbildning. Praktik 

är redan idag obligatoriskt och möjligheter till utlandspraktik finns även om inte många 

utnyttjar den. I och med praktiken måste skolorna rimligtvis hålla kontakt med de 

arbetsplatser där eleverna genomför sin praktik och därmed borde det även idag finnas 

samverkan även om den sker på frivillig basis och inte på obligatorisk som fallet ska vara i 

och med genomförandet av GY-2007.
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4.5.2 Lärlingsutbildning

En utveckling av lärlingsutbildningen som alternativ till yrkesinriktat program är, tycker jag, 

en av de större nyheterna i GY-2007.  Idag är det få elever som genomför lärlingsutbildningar 

och orsakerna anses vara att ansvarsfördelningen mellan skola och arbetsplats är oklar. Det 

ska åtgärdas genom en tydligare ansvarsuppdelning. Skolan tar hand om den teoretiska delen 

och arbetsplatsen tar hand om den praktiska. Även elever på lärlingsutbildningen ska få 

kunskaper och kompetenser tillräckliga för att erhålla gymnasieexamen.

Jag tror att det här kan vara ett bra alternativ för skoltrötta elever. Det krävs att möjligheten att 

få en lärlingsutbildning förs ut till eleverna bättre än idag. Som jag förstått det är det inte 

många som idag känner till att möjligheten finns. Det är svårt att peka på några skillnader 

mellan GY-2007: s lärlingsutbildning och de möjligheter som finns idag eftersom få elever 

har valt det alternativet och informationen är knapphändig. Men, med ökad information och 

bra utveckling av konceptet tror jag att vi kommer att se fler elever som väljer 

lärlingsutbildning.  Den satsning som görs på modellskolor tror jag också kan vara ett bra sätt 

för skolor att få upp ögonen för och våga satsa på lärlingsutbildning som alternativ.
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5 SAMMANFATTANDE AVSLUTNING

Syftet med min uppsats var att göra en beskrivning av GY-2007. I arbetet ingick också att titta 

på de reformer som lett fram till den nuvarande gymnasieskolan samt göra en jämförelse 

mellan den nuvarande gymnasieskolan och GY-2007.

Den reform som träder i kraft den 1 juli 2007 är bara en i raden av de många reformer som 

skett med gymnasieskolan under cirka 20 år. Jag tycker att de viktigaste förändringarna som 

skett inte är nyheterna i GY-2007, utan de reformer som lett fram till den gymnasieskola som 

är i bruk idag. Kommunalisering, valfrihet och treåriga utbildningar för alla är de stora 

reformstegen. Under åren har en hel del justeringar gjorts och jag tycker att GY-2007 bara är 

en av dessa justeringar. De nyheter som läggs fram är varianter på, eller återgång till, tidigare 

system.

Min modell för jämförelse har varit fem olika områden, betyg och ämnen, gymnasieexamen, 

frisökning, individuella programmet och yrkesutbildning. Inom området betyg och ämnen 

kommer en återgång att ske till ämnesbetyg i stället för nuvarande kursbetyg. Det har gjort att 

samtliga kursplaner måste revideras för att passa systemet med ämnesbetyg. Vidare förlängs 

alla kurser till att omfatta minst 100 gymnasiepoäng, fyra kärnämnen undantagna. De lokala 

kurser som en skola vill starta måste kvalitetssäkras och historia blir nytt kärnämne.

En ökad utbildningskvalitet innebär också att de kärnämnen som eleverna läser bör färgas av 

det valda programmets inriktning. Dagens projektarbete ersätts av ett gymnasiearbete som 

förutom att ”knyta ihop” elevens utbildning även är obligatoriskt för att kunna få en 

gymnasieexamen.

Gymnasieexamen, som inte ska förväxlas med den äldre studentexamen, är också ett led i 

arbetet för att förbättra gymnasieskolans kvalitet. Gymnasieexamen, som är förenat med vissa 

krav, kommer att bli ett bevis på genomförd gymnasieutbildning samt tjäna som ett 

kvalitetsbevis för eleven och framtida arbetsgivare.
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Eleverna ska ges bättre möjligheter till att fritt välja skola och den s.k. frisökningen kommer 

med GY-2007 att omfatta även kommunala skolor. Individuella programmet som idag är ett 

av de största programmen ska också få en högre kvalitet bland annat genom heltidsstudier. 

Slutligen kommer yrkesutbildningen att reformeras på två områden. De är bättre samverkan 

med arbetslivet och förbättrade möjligheter till lärlingsutbildning.

Jag har i min jämförelse pekat på en rad möjliga utfall vid införande av GY-2007. Bland 

annat tror jag inte att betygssättningen kommer att bli likvärdig med ämnesbetyg. De lokala 

kurserna kommer fortfarande att finnas kvar, men inom de vagt skrivna kursplanerna vars 

undervisningsinnehåll bestäms lokalt. Infärgningen av programmens karaktär på undervisning 

i kärnämnena är skrivna mer som rekommendationer och frågan är huruvida det kommer att 

bli någon infärgning eller inte. Det finns inget negativt med att inte få en gymnasieexamen 

varför införande av den känns uddlös. Beträffande individuella programmet är jag av 

uppfattningen att det är på grundskolan som eleverna ska få gymnasiekompetens inte genom 

IV på gymnasiet. Jag tror mycket på lärlingsutbildningen som ska utvecklas till ett alternativ 

till yrkesutbildning. Det blir förhoppningsvis en bra lösning för skoltrötta elever om 

alternativet bara utvecklas som tänkt i propositionen.

Skola och utbildning överhuvudtaget är något som de allra flesta har en åsikt om och en 

allmän åsikt är att dagens skola inte är vidare lyckad. Det är snarare regel än undantag med 

olika larmrapporter om elevers dåliga kunskaper, att fler och fler inte avslutar 

gymnasieutbildning, eller till och med aldrig blir behöriga att börja på ett ordinarie program.

I min jämförelse av dagens gymnasieskola och GY-2007 har jag, som jag nämnde ovan, inte 

funnit några revolutionerande nyheter. Det har inte heller varit mitt syfte. Det som jag anser 

vara nytt är införande av historia som kärnämne samt utveckling av lärlingsutbildning som ett 

fullgott alternativ till yrkesinriktat program. Tyvärr tror inte jag att dessa två nyheter 

tillsammans med de övriga nio åtgärdspunkterna kommer att leda till en debatt om en bra och 

lyckad gymnasieskola. För mig känns reformen som ligger bakom GY-2007 mer som ett 

försök att visa att man försöker göra något men att man inte går till botten med de problem 

som finns.  Redan 1997/98 skrevs den proposition som ligger till grund för GY-2007 men 

först med en proposition som skrevs 2003/04 kunde förslaget till omformning antas. 
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Jag har under arbetet med uppsatsen intervjuat en gymnasielärare som undervisar i historia. 

Vi talade bland annat om de reformer som gymnasieskolan genomgått och läraren var av 

åsikten att det bästa vore om reformerna kom inifrån skolan. De som utformar och beslutar 

om styrdokumenten bör lyssna mer på de professionella och ta fasta på deras erfarenhet och 

kunskaper om hur skolan verkligen fungerar och vad som är möjligt. 

Mitt syfte med uppsatsen har inte varit att lämna förslag till en ny utformning av 

gymnasieskolan eller att komma med nya revolutionerande idéer. Jag har ändå under arbetets 

gång slagits av hur lite våra folkvalda politiker verkar lyssna på dem som arbetar i skolan när 

det gäller att genomföra skolreformer. Jag är av uppfattningen att den bästa skolan får vi om 

förändringen kommer inifrån, från dem som arbetar i skolan, och inte uppifrån, från dem som 

styr.
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Bilaga 1 - Uppställning av kärnämnen 

Gäller tom 30 juni 2007, därefter tillkommer ämnet historia 50 poäng.

Kärnämnen Kurs Poäng

Svenska eller Svenska A/Svenska B 100/100

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk A/B 100/100

Engelska Engelska A 100

Matematik Matematik A 100

Idrott & hälsa Idrott & hälsa A 100

Samhällskunskap Samhällskunskap A 100

Religionskunskap Religionskunskap A  50

Naturkunskap Naturkunskap A  50

Estetisk verksamhet Estetisk verksamhet  50

Totalt antal kärnämnespoäng 750

Källa: Skolverket (2006) Kursinfo-Nationella program (2006-04-20) 

www.skolverket.se
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Bilaga 2 -  Behöriga intagna till år 1 läsåret 2005/06

Antal elever i år 1 den 15 oktober 2005
Totalt totalt Med svensk bakgrund Med utländsk bakgrund

Program i procent Kvinnor Män Nybörjare Intagna på 1:a val3) Ej Kvinnor Män NybörjareIntagna på 1:a val3) Ej 

Int. Baccalaureate (IB) i gymna- Kvinnor Män  sökt4) i gymna- Kvinnor Män sökt4)

Utb. vid fristående skolor sieskolan sieskolan

Gymnasieskolan totalt 142 984 57 549 61 642 103 099 .. .. 12 189 11 264 12 529 17 697 .. .. 5 168

Summa program 122 814 49 619 52 327 87 815 .. .. 10 182 9 947 10 921 15 213 .. .. 4 669

Nationella program 90 099 38 585 39 664 69 435 26 501 28 228 3 143 5 881 5 969 9 632 3 869 3 845 844

därav
Barn- och fritid (BF) 5 164 4,20% 3 377 1 220 3 604 2 389 789 323 359 208 348 232 123 77

Bygg (BP) 4 117 3,35% 222 3 633 3 143 170 2 788 91 11 251 168 6 182 20

El (EC) 4 510 3,67% 111 3 971 3 607 72 2 827 148 3 425 339 3 281 25

Energi (EN) 765 0,62% 12 724 634 9 537 30 1 28 18 0 20 3

Estetiska (ES) 6 395 5,21% 4 203 1 744 5 282 2 943 1 297 220 314 134 366 206 88 23

Fordon (FP) 4 765 3,88% 391 3 996 3 485 292 2 931 97 17 361 225 9 233 29

Handels- och adm. (HP) 4 800 3,91% 2 614 1 111 3 027 1 734 719 252 584 491 747 357 324 95

Hantverk (HV) 2 363 1,92% 1 798 319 1 705 1 256 188 100 203 43 175 140 21 21

Hotell- och rest. (HR) 5 197 4,23% 2 981 1 678 3 854 2 029 1 142 223 246 292 366 163 167 31

Industri (IP) 1 771 1,44% 139 1 476 1 201 80 874 118 13 143 83 7 72 17

Livsmedel (LP) 584 0,48% 402 150 428 288 93 49 16 16 19 9 8 7

Medie (MP) 3 735 3,04% 2 129 1 239 2 901 1 421 834 171 178 189 278 107 116 37

Naturbruk (NP) 2 926 2,38% 1 859 996 2 482 1 299 754 121 54 17 56 35 9 9

Naturvetenskap (NV) 12 075 9,83% 4 420 5 302 9 566 3 111 3 975 286 1 109 1 244 2 201 802 874 115

Omvårdnad (OP) 3 284 2,67% 2 297 366 2 140 1 687 254 136 530 91 428 363 51 59

Samhällsvetenskap (SP) 21 342 17,38% 10 759 6 873 16 859 7 047 4 513 599 2 189 1 521 3 312 1 386 928 249

Teknik (TE) 6 306 5,13% 871 4 866 5 517 674 3 713 179 54 515 503 44 348 27

Specialutform pgm. (SM) 11 917 9,70% 5 486 5 021 9 703 .. .. 234 668 742 1 175 .. .. 57

Individuella pgm. (IV) 20 798 16,93% 5 548 7 642 8 677 729 981 6 805 3 398 4 210 4 406 764 909 3 768

Int. baccalaureate (IB) 983 100,00% 422 246 652 328 159 143 207 108 304 134 71 75

Utb. vid fristående skolor 19 187 7 508 9 069 14 632 .. .. 1 864 1 110 1 500 2 180 .. .. 424

Behöriga antagna sorterade efter andel intagna/program
Totalt totalt

i procent

Källa:
Sveriges Officiella Statistik, Barn, elever och personal, 
Officiell statistik för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning del 2, 2006 tabell 6.2 B, 

Samhällsvetenskap (SP) 21 342 17,38% egen bearbetning
Individuella prgm 20 798 16,93%

Naturvetenskap (NV) 12 075 9,83%

Specialutformat program (SM) 11 917 9,70%

Estetiska (ES) 6 395 5,21%

Teknik (TE) 6 306 5,13%

Hotell- och rest. (HR) 5 197 4,23%

Barn- och fritid (BF) 5 164 4,20%

Handels- och adm. (HP) 4 800 3,91%

Fordon (FP) 4 765 3,88%

El (EC) 4 510 3,67%

Bygg (BP) 4 117 3,35%

Medie (MP) 3 735 3,04%

Omvårdnad (OP) 3 284 2,67%

Naturbruk (NP) 2 926 2,38%

Hantverk (HV) 2 363 1,92%

Industri (IP) 1 771 1,44%

Energi (EN) 765 0,62%

Livsmedel (LP) 584 0,48%

100,00%
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Bilaga 3 - Studieavbrott efter 1 år per 15 oktober 2005

Elever i år 1 den 15 oktober 2004
Totalt därav
Antal Elever som inte återfanns i gymnasieskolan den 15 oktober 2005 (avbrott/studieuppehåll)

Totalt därav antal och andel inom respektive delgrupp av
Program Antal Andel (%) Elever med svensk bakgrund Elever med utländsk bakgrund
International Baccalaureate (IB) Kvinnor Män Kvinnor Män
Utbildningar vid fristående skolor Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%)

Gymnasieskolan totalt 139 032 9 645 6,9 3 175 5,7 3 270 5,5 1 382 12,2 1 818 14,2

Summa program 121 278 8 883 7,3 2 894 6,0 2 948 5,8 1 315 12,9 1 726 15,4
Nationella program 89 547 2 861 3,2 1 188 3,1 1 067 2,7 249 4,1 357 5,8
därav
  Barn- och fritid (BF) 5 118 245 4,8 136 4,1 61 5,1 33 8,0 15 6,6
  Bygg (BP) 3 886 98 2,5 6 4,1 76 2,2 1 14,3 15 6,0
  El (EC) 4 493 104 2,3 4 4,4 81 2,1 0 0,0 19 4,1
  Energi (EN) 748 25 3,3 1 8,3 20 2,9 0 4 7,7
  Estetiska (ES) 6 140 215 3,5 130 3,2 51 3,2 21 6,8 13 9,6
  Fordon (FP) 4 548 181 4,0 26 7,8 124 3,3 0 0,0 31 7,5
  Handels- och adm. (HP) 4 568 221 4,8 72 3,2 54 4,5 34 6,0 61 11,6
  Hantverk (HV) 2 026 73 3,6 54 3,4 11 4,6 5 2,8 3 13,0
  Hotell- och rest. (HR) 5 264 213 4,0 101 3,4 64 3,7 21 8,1 27 9,6
  Industri (IP) 1 622 94 5,8 8 7,0 68 5,0 0 0,0 18 11,8
  Livsmedel (LP) 578 32 5,5 20 4,9 9 6,7 1 4,5 2 14,3
  Medie (MP) 3 791 160 4,2 65 3,2 66 4,9 11 5,0 18 9,0
  Naturbruk (NP) 2 853 70 2,5 41 2,3 21 2,2 5 9,4 3 8,6
  Naturvetenskap (NV) 12 477 294 2,4 131 2,9 104 1,9 27 2,2 32 2,6
  Omvårdnad (OP) 3 189 179 5,6 109 4,8 21 6,1 36 7,4 13 13,7
  Samhällsvetenskap (SP) 21 971 567 2,6 274 2,4 178 2,6 53 2,4 62 4,0
  Teknik (TE) 6 275 90 1,4 10 1,3 58 1,2 1 1,7 21 4,1
Specialutformade program (SM) 11 241 309 2,7 155 3,0 103 2,2 21 3,4 30 4,6
Individuella program (IV) 20 490 5 713 27,9 1 551 28,6 1 778 24,9 1 045 29,8 1 339 30,3
International Baccalaureate (IB) 941 83 8,8 34 7,4 19 8,8 20 11,8 10 10,2

Utbildningar vid fristående skolor 16 813 679 4,0 247 3,8 303 3,8 47 4,7 82 5,6

Källa:

Sveriges Officiella Statistik, Barn, elever och personal, 

Officiell statistik för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning  del 2, 2006 tabell 6.2 B, Egen bearbetning
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Bilaga 4 - Enkel beräkning av behovet av nya kärnämneslärare

antal elever 15 okt 2005 142 984
varav 
NV 12 075
SP 21 342
ES 6 395
övriga program 103 172

Antal nya klasser 3 439
övriga program

Antal nya lärare om 
varje lärare har 9 
klasser 382

Källa: Sveriges oficiella statistik, egen bearbetning

Antaganden:
Läraren undervisar i snitt 18 klocktimmar per vecka
Klasstorlek 30 elever per klass
En klocktimme = en poäng vilket ger 50 klocktimmars undervisning per 50 poäng
Undervisning 2 klocktimmar per vecka, vilket gör att varje lärare i snitt kan ha 9 klasser/vecka
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Bilaga 5 - Leonardo da Vinci projektet

Leonardo da Vinci är namnet på EU:s program för samarbete på yrkesutbildningsområdet. 

Det är tänkt att vara ett komplement till medlemsländernas egna yrkesutbildningar. Alla de 

institutioner som på något sätt arbetar med yrkesutbildning kan delta i projekt inom ramen för 

Leonardo da Vinci. För närvarande pågår etapp två av projektet som sträcker sig mellan åren

2000-2006. De länder som kan delta i Leonardo da Vinci programmet är EU-länderna samt 

kandidatländerna Turkiet, Bulgarien och Rumänien liksom Efta länderna Island, Lichtenstein 

och Norge.

Leonardo da Vinci programmet står för delar av kostnaden för projekten. Det krävs att minst 

två, i vissa fall tre, länder deltar i ett projekt. Av de deltagande länderna måste minst ett land 

vara medlem i EU. 

Europeiska kommissionen har huvudansvaret för programmets riktlinjer. På nationell nivå är 

det de deltagande länderna som har ansvaret. I Sverige är internationella kontoret för 

utbildningsområdet nationellt ansvarigt för programmet.

Programmet har tre huvudmål:

1. Att ge främst ungdomar som studerar på grundläggande yrkesutbildning större 

kunskaper och bättre färdigheter.

2. Öka tillgången på fortsatt yrkesutbildning och ge utbildningen högre kvalitet. På så 

sätt skall möjligheten till livslångt lärande ökas liksom den tekniska utvecklingen.

3. Företagens konkurrensförmåga skall öka och fler arbeten skapas. Det skall ske genom 

den förbättrade yrkesutbildningens bidrag till utvecklingen.

Leonardo da Vinci programmet omfattar grundutbildning och vidareutbildning. De fem olika 

delarna inom programmet är:

1. Rörlighet över gränserna genom praktik.  De som studerar på en yrkesutbildning kan 

som en del av utbildningen göra sin praktik utomlands i mellan tre veckor och nio 
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månader.  Övriga studerande på yrkesutbildning får göra praktik mellan tre månader 

och ett år. Personer som är nyutbildade eller unga arbetstagare kan göra praktik mellan 

två månader och ett år. Även övriga personer som arbetar med yrkesutbildning kan få 

göra praktik mellan en till sex veckor. Maximal ersättning är 5 000 euro.

2. Utveckla nya utbildningsmetoder genom pilotprojekt. Programmet ger stöd till projekt 

som arbetar med att ta fram nya utbildningsmetoder. Till exempel ta fram nytt 

undervisningsmaterial eller utarbeta nya pedagogiska metoder. Leonardo da Vinci 

programmet kan stödja ett pilotprojekt med maximalt 75% av projektets 

stödberättigade kostnader.

3. Främja språk,- och kulturkunskap inom yrkesutbildning. Särskild uppmärksamhet ska 

ges till mindre utbredda språk. Det stöd som kan ges är maximalt 75% av de 

stödberättigade kostnaderna för ett projekt som syftar till att främja språk,- och 

kulturutveckling.

4. Stödja utvecklandet av nätverk för att sprida nytt material och nya resultat. Syftet med 

nätverken är även att på regional nivå och inom olika sektorer knyta ihop aktörer. 

Stödet som nätverken kan få är maximalt 50% av de stödberättigade kostnaderna.

5. Referensmaterial för att jämföra system. Projekt som upprättar, utvecklar och 

uppdaterar referensmaterial för yrkesutbildning kan få stöd av Leonardo da Vinci 

programmet. Exempel på referensmaterial är statistiska system för att kunna jämföra 

olika yrkesutbildningar. Ersättning kan fås för mellan 50-100% av de stödberättigade 

kostnaderna. 

Europeiska kommissionen föreslår att ett nytt program inom utbildningsområdet påbörjas då 

det nuvarande löper ut 2006. Det ska omfatta allmän utbildning och yrkesutbildning och bestå 

av fyra delar. Delarna är Comenius för allmän utbildning upp till gymnasienivå, Erasmus för 

högre utbildning och avancerad yrkesutbildning på högskolenivå, Leonardo da Vinci för 

yrkesutbildning samt Grundtvig för vuxenutbildning.

Källa: www.eu-upplysningen.se/fakta om EU/politikområden/utbildning och ungdom 

/Leonardo da Vinci


