Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen
(U 2015:01)

Dir.
2015:82

Beslut vid regeringssammanträde den 23 juli 2015
Utvidgning av uppdraget
Regeringen beslutade den 19 mars 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. föreslå åtgärder för att alla ungdomar ska
påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (dir. 2015:31).
Utredaren ska nu även ta ställning till förslagen i Yrkesprogramsutredningens delbetänkande En yrkesinriktning inom
teknikprogrammet (SOU 2015:29). Utredaren ska
• analysera Yrkesprogramsutredningens förslag om gymnasieskolans teknikprogram i förhållande till sitt uppdrag,
• om utredaren finner det lämpligt föreslå hur en yrkesinriktning kan införas inom teknikprogrammet och rymmas
inom 2 500 gymnasiepoäng, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
Tiden för uppdraget förlängs inte. Uppdraget ska i sin helhet
redovisas senast den 30 juni 2016.
En yrkesinriktning inom teknikprogrammet
Den 5 december 2013 beslutade regeringen att ge en särskild
utredare i uppdrag att bl.a. analysera och föreslå hur teknikprogrammet kan kompletteras med en eller flera industritekniska inriktningar med tydliga yrkesutgångar (dir. 2013:122).
Den 12 februari 2015 beslutades en ändring av uppdraget som
bl.a. innebar att den nämnda utredningen, Yrkesprogramsutred-

2

ningen (U 2014:01), skulle föreslå hur en försöksverksamhet
kan inrättas där teknikprogrammet i gymnasieskolan kompletteras med en eller flera industritekniska inriktningar (dir.
2015:15). De nya direktiven ersatte tidigare direktiv.
Yrkesprogramsutredningen föreslår i delbetänkandet En
yrkesinriktning inom teknikprogrammet (SOU 2015:29) bl.a. en
försöksverksamhet med en produktionsteknisk inriktning med
arbetsplatsförlagt lärande inom teknikprogrammet.
Enligt skollagen (2010:800) och gymnasieförordningen
(2010:2039) ska ett fullständigt program bedrivas som heltidsstudier och omfatta 2 500 gymnasiepoäng. Vidare ska läsåret
vara 40 veckor.
Yrkesprogramsutredningen bedömer att 2 500 gymnasiepoäng inte räcker för att utbildningen ska ge eleverna ett tillräckligt yrkeskunnande för direkt inträde på arbetsmarknaden,
en bred teoretisk bas samt grundläggande och särskild
behörighet till högskolan. Därför föreslår Yrkesprogramsutredningen att teknikprogrammets omfattning inom försöksverksamheten utökas till 2 800 gymnasiepoäng och att läsårets
omfattning ska vara minst 126 veckor på tre år. Det framgår
dock av betänkandet att denna utökning inte är okomplicerad,
bl.a. mot bakgrund av de principer om nationella programs och
läsårs omfattning som följer av gällande reglering.
Gymnasieutredningens direktiv (dir. 2015:31) anger att det
är en viktig utgångspunkt att utbildningen på de nationella programmen ska bedrivas som heltidsstudier och att ett fullständigt
nationellt program ska omfatta kurser och ett gymnasiearbete
om sammanlagt 2 500 gymnasiepoäng.
Utredaren ska därför
• analysera Yrkesprogramsutredningens förslag om gymnasieskolans teknikprogram i förhållande till sitt uppdrag,
• om utredaren finner det lämpligt föreslå alternativ för hur
en yrkesinriktning kan införas inom teknikprogrammet och
rymmas inom 2 500 gymnasiepoäng, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
(Utbildningsdepartementet)

