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Till statsrådet Ylva Johansson

aprilDen 21 1994 bemyndigade regeringen det har tillstatsråd som
uppgift föredra ärenden skola och vuxenutbildning tillkallaatt attom en
parlamentariskt kommitté bestående högst nioU94:02,sammansatt av
ledamöter, med uppgift följa utvecklingen i gymnasieskolan.att
Samtidigt fastställdes direktiv för kommittén dir. bilaga1994:29 1.

Genom beslut den november fastställde24 1994 regeringen tilläggs-
direktiv för kommittén dir. bilaga1994:128 2.

Genom beslut den april förordnades följande ledamöter:21 1994
statssekreterare Odd Eiken, ordförande, sekreterare Iris Birath, riksdags-
ledamoten riksdagsledamotenBjörkman, Edholm, riksdags-Jan Lotta
ledamoten Marianne riksdagsledamoten Stefan Kihlberg,Jönsson,
riksdagsledamoten Ulf Melin, riksdagsledamoten ochRizellFanny
socionom Rönnmark. förordnadesMarie-Louise Som sakkunniga
generaldirektör Ulf Lundgren och departementsrådet SjögrenP. Boo

kanslirådet Sonjasekreterare Hjorth.samt som
oktoberbeslut den 1994 entledigades Odd Eiken frånGenom 7

kommittén.uppdraget ordförande i Genom beslut den novemberllsom
Kihlberg och1994 entledigades Stefan Fanny Rizell från sina uppdrag

oktoberi kommittén fr.o.m. den 1994. Riksdagsledamoten8 Jan
ordförande fr.o.m.Björkman förordnades den november 199411som

Davidsonriksdagsledamoten och riksdagsledamoten GunnarIngersamt
Goude ledamöter i kommittén.som

ochbeslut december entledigades Iris BirathGenom den 2 1994
förordnades riksdagsledamoten Britt-Marie Danestig-Olofsson som
ledamot.

Genom beslut entledigades Edholm ochden 13 april 1995 Lotta
förordnades f.d. riksdagsledamoten Lindblom ledamotChrister som
fr.o.m. den april3 1995.

Förbundssekreteraren förordnades sakkunnig iPeter Holmberg som
komittén beslut den junil 1995.genom

Genom beslut den entledigades Sjögren fr.o.m.23 augusti 1995 Boo
den juli Edström-Forsl 1995 och förordnades departementsrådet Eva

sakkunnig fr.o.m. den september 1995.lsom
avdelningsdirektören har biträtt sekretariatet underF. David Englund

tiden den oktober till den december31 31 1995.



SOU 1996:1

Kommittén för gymnasieskolansKommittén har valt namnet
utveckling.

och med juniEnligt skall kommittén verksam tilldirektiven vara
till Kommitténårligen redovisa sina bedömningar regeringen.1997 och

kommitdragit det underlaghar i enlighet med direktiven nytta somav
förSkolverket och departementets arbetsgruppfram arbetet igenom

utnyttjatgymnasieskola. Kommittén har dessutomkursutformad
forskare, ochKommunförbundet, kommunerfrån Svenskarapporter

det underlag kommitténredovisningorganisationer. använtNärmare av
fåttbetänkandet. Kommittén har dessutomolika kapitlenfinns i de av

föredragningarstudiebesök och vidfor bedömningar vidunderlag sina
under-seminariuminför vid påkommittén orterettsamt omsex

medkommittén organiserade tillsammansvisningen i kärnämnen som
Skolverket.

sitt första betänkande.Kommittén får härmed överlämna

januari 1996.Stockholm den 4

BjörkmanJan

DavidsonDanestig-Olofsson IngerBritt-Marie

Marianne JönssonGoudeGunnar
i1

Ulf MelinChrister Lindblom i

RönnmarkMarie-Louise

/Sonja Hjorth

EnglundDavid
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Sammanfattning kommitténsl av

slutsatser

gymnasieskolan ochfölja utvecklingen itillsatts förKommittén har att
hartill regeringen. Kommitténsina bedömningarskall årligen rapportera

förSkolverket, arbetsgruppenunderlag fråni sitt arbete använt en
forsknings-Svenska Kommunförbundet,gymnasieskola,kursutforrnad

gjort vidkommittén och dess ledamötererfarenhetersamtrapporter som
inför kommittén.föredragningarbesök i skolor och vid

de delararbete prioriteratunder första åretsKommittén har av
orsakarsignaler kommittén uppfattatenligt degymnasiereformen som

samtidigtochoch diskuterasde svårigheterna ärstörsta mest avsom
förstareformen skall dennamålen i nås. Iavgörande betydelse för att

lyckashur gymnasieskolankommittén därförredovisarrapport ge
undervisningen igymnasieutbildning, hurfullständigungdomar en

ochkvantitetarbetsplatsförlagda utbildningenskärnämnen bedrivs, den
Kommitténkursutformning och betyg.förkvalitet samt systemen

arbetefortsattaoch kommer i sittlägesbedömning attpresenterar en
frågor.följa också dessa

motivenfått upprepade bevis försitt arbeteKommittén har under att
kanbättre kända. Motivengymnasierefonnen behöver bliför samman-

fattas sålunda:

generella kunskaperkrav påarbetslivet ställer högre

okvaliñcerade arbetenfinns knappast någragäller alla detkraven -
kvar

arbetsliv krävsföränderligtsig tillför skall kunna ettatt anpassaman
bättre kunskaper

kunskapergodabehöver haför kunna påverka sitt arbeteatt man

hoskunskaperställer högre krav påsamhällsförhållandena ändras och
alla medborgare
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samhällsutvecklingen ärpåverkamöjligheterenskildesden att
harhonhan ellerkunskaperallmännagodahurberoende av

sigskapaförutsättningar ettökarkunskaper attallmännagoda ens
ochkultur,upplevelser mötenutvecklande naturmedlivpersonligt av

miljöerochspråkområdenolikafrånmänniskormed

lärandelivslångtförbaskunskaperallmänna ärgrundgod enaven
återvändsgränder.utbildningssystemistudier utanför fortsattaoch ett

fortfarandegymnasiereforrnen ärförmotivenKommittén konstaterar att
i dag.tydligareochgiltiga ännu

genomföras,hållergymnasieskolan, attreformeradeDen som nu
Allayrkesutbildningen.förframför alltambitionshöjning,innebär en

innehållerochtreårigaspecialutformade ärnationella och enprogram
yrkesäm-också inomökatharKomplexitetenallmännakärna ämnen.av

övrigadekompletterarIndividuella programmen.programnena.
efterförändraskanskolaflexibelskallGymnasieskolan somenvara

möjlig-ökadefårElevernaönskemål.elevernaskravarbetslivets samt
sinundermedbestämmandetillharutbildning, rättväljaheter att

studier.sinaförskallochutbildning ta ansvar
bedömningkommitténsenligtharreformenGenomförandet av

detochläroplanendenförhållandet nyadet attförsvårats nyaav
ochgenomförasbörjadereformendåfärdigainte avbetygssystemet var

syfteReformensprovisorisk karaktär.börjanfrånkursplanernaatt avvar
gymnasierefor-genomföraskallalla demkändaintemåloch är somav

detta.åstadkommaförinsatserbehöver attoch det görasmen
organisa-deframgångsrik ivaritreformenkonstaterarKommittén att

under-gällervadsvårigheterna är störreochavseendenatoriska att
professionalitet.skolledaresochläraresställskravvisningen. Höga

tillvidaregrundskolanfråneleverna%går 98 gym-Numera av
l970-talet.sedan slutetökningavsevärdvilketnasieskolan, är aven
halverats.studiersinaavbrytereleverandelenSamtidigt har som

inteskolandockvisargjorts attstudieavbrottUndersökningar somav
Alltförstudiesvårigheter.medeleverhjälpaförtagit sittalltid attansvar

elevernaåtgärderorganisatoriskaproblemeleverslösesofta genom -
pedagogiskastället föriindividuellatillhänvisas programmet- genom

studiesvårigheter.harelevenundervisning däri deninsatser
och ibrutitshaökatindividuellaTrenden programmet nuatt synes

elevernaandelalltövergåreller störreåtergårkommunermånga aven
pålärarnade insatseruppskattarElevernanationellttill något program.

oftaväljerkommunernaochför demindividuella gördet programmet
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skickliga lärare för det individuella programmet.
Kommittén konstaterar undervisningen i de för alla treårigaatt

kämämnena utmaningär förprogram storgemensamma en gym-
nasieskolans lärare. godaDe exempel finns visar dock det inteattsom

omöjlig uppgift.är Kommittén har funnit det för deen att gemensamma
skolor lyckas bra de har skolledningär stöder förändringattsom en som
och lärare förändringsagenter. harär De målen i läroplanensom som
ledstjäma, elevernas behov undervisning utgångspunkt och ärav som
mindre fixerade vid undervisningstimmar och vid resultatet.mer
Eleverna har inflytande sitt arbete och lärarna samarbetar.

När det gäller den arbetsplatsförlagda utbildningen, APU, har
kommittén tagit del undersökningar visar det finns svårig-attav som
heter dels uppnå minimiandelenatt 15 veckor, dels det finnsattom
oklarheter vad den kursplanestyrda utbildningen på arbetsplatsenom
skall innebära. Enligt undersökning 22 % nyinläming, drygtären nu
36 tillämpning% kunskaper eleverna inhämtat i skolan ochav som
37 % praktik. Kommittén definitionen behöver klargöras ochattanser
mål formuleras för APU målen i kursplanerna.utöver-

Den svenska gymnasieskolan kursutformad inomär programmens
eftersom indelade i kurser.ämnena kursutformadär Mer denärram,

gymnasieskola utnyttjar möjligheterna skolan tillattsom anpassa
elevernas behov och intressen till samhällets och arbetslivets krav.samt
Kommittén lägger fast kallar gymnasieskolan föratt oavsett om man
kursutformad eller så den svenska gymnasieskolanär en program-
skola. Det inom med preciseradeär förmålett programmet,program,

kursutformningen skall utvecklas. Kommittén har inte funnit någrasom
skäl talar för upplösning och tillövergångsom en av programmen en

skola smörgåsbordsvariant.en av
Kommittén förordar den automatiska riksrekryteringen till lokalaatt

upphör riksrekrytering bör kunna medges för vissa småattgrenar men
yrken nationellt intresse.av

Kommittén några frågor diskuteras i anslutning tilltar upp som
kursutformningen. Kommittén ställer sig avvisande till införandet ettav
multipelsystem, dvs. omfattning i timplanen förändrasämnenas tillatt
jämnt delbara multiplar. Enligt kommitténs bedömning skulle risken bli

starkare fasthållande vid denännu minstaett garanterade undervisnings-
tiden hänsyn till vissa elever behöver undervisningutan föratt t.ex. mer

uppnå kunskapsmålen och vissaatt elever mindre undervisning.
Kommittén det naturligare den svenska gymnasieskolanattanser vara
avlägsnar sig från principen minsta garanterad undervisningstid,om en
vilken egentligen oförenlig med principen för mål- och resultatstyr-är
ning.

m
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kursutformninghuruvidagår isäråsikternaKommittén konstaterar att
svåraredetuppfattarsamverkan. Lärareunderlättarellerförsvårar som

funnitharKommitténgymnasieskolan.kursutfonnadesamverka i denatt
samverkanmöjlig. Genomsamverkanexempel på ärintressanta att

förintressantbegriplig ochundervisningenblirmellan ämnen mera
detKommitténgoda.mycketblir görstudieresultatenocheleverna

samverkan intepåpekandet startar utansjälvklarakanske att en
dendenskolledningoch närbåde lärare attmedveten strävan menav -

samarbete.till alltimpulserhar börjatväl merger-
utvecklingssam-införandetfråganocksådiskuterarKommittén avom

mentor/handledare ifråganoch elevmellan läraretal samt gym-om
kommitténsiguttalarobligatoriumnågotföreslånasieskolan. Utan att

företeelsema.bådapositivt om
medbestämmandeelevernasviktenocksåbetonarKommittén attav

Enligtgymnasieskolan.svenskai denundervisningenirealitetblir en
behovelevernasoftastframgångsrika lärareerfarenhetkommitténs tar

arbetet.förutgångspunktutbildningenforintresseochkunskap somav
skolanmedarbetare ioch tarindividerbehandlasElever somsomsom

inlärning.for sinarbetet,delför sin avansvar
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2 Uppdraget och hur kommittén

prioriterat sitt arbete

Kommittén har tillsatts för följa utvecklingen iatt gymnasieskolan.
Enligt direktiven skall kommittén årligen redovisa sina bedömningar till
regeringen. Kommittén har, i enlighet med direktiven, dragit detnytta av
underlag kommit fram arbetet i Skolverket och departemen-som genom

arbetsgrupp för kursutforrnadtets gymnasieskola. Kommittén har
dessutom utnyttjat från Svenska Kommunförbundet,rapporter forskare,
kommuner och organisationer. Kommittén har vidare fått underlag för
sina bedömningar vid studiebesök och vid föredragningar inför
kommittén vid seminarium påsamt undervisningenett iortersex om
kärnämnen, kommittén anordnade i oktober 1995 tillsammans medsom
Skolverket.

Reformen innebär utomordentligt förändringar vad gällerstora
organisation, kvantitet, kvalitet och förutsätterDen mycket storaansvar.
insatser från många aktörer. detNär uppstår svårigheter i genomförandet

förändringar det inte alltidstora enkeltär svårigheternaav att avgöra om
beror på reformen innehåller någotatt systemfel och därför skulle
behöva justeras i någon del eller svårigheterna beror på övergåendeom
introduktionsproblem; svårigheterna beror på några aktörersom
bristande kunskap eller bristande förmåga eller vilja.rentav Det kan
också finnas flera orsaker blandning systemfel och genomföran-en av-
desvårigheter.

Kommittén har valt i sin kalla den reformeradeatt rapport gym-
nasieskolan för den gymnasieskolan och gymnasieskolan enligtnya
1970 års läroplan för den gamla gymnasieskolan.

Som framgår direktiven se bilaga 1 och 2 omfattar vårt uppdragav
13 områden. Flera områdena har samband mednära varandra ochav
områdena kan behandlas grupperade efter dessa samband.

Faktisk tillgång till utbildning/Utbildningens tillgänglighet

Hit hör frågor har samband med införandet densom av nya gym-
nasieskolan med för kommunernaett erbjuda alla sinaattansvar
ungdomar treårig utbildning i gymnasieskolan fram till våren det åren
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ungdomarnasefterorganisationsinochårfyller 20 rättade att
utbildningsönskemål.

gårungdomarnaandelhurintresse är stor somDet t.ex.är avavsom
inomochvalfår sinadegymnasieutbildning,i programavom

skillnadernågradettillgodosedda, ärkurservalsina omavprogrammen
utbyggnadenhareffekterVilkamöjligheter.pojkarsochflickorsmellan

ochmöjligheterför dessafåttpågymnasieskolan omorternyaav
dessaibetydelsehaft någongymnasieskolankursutforrnningen av

utsträckningvilkensammanfattas: ikanFrågeställningamaavseenden.
fullständigtillfå tillgångskallungdomarallamåletnås enatt

utbildninggymnasial

tillgänglighetUndervisningens

nåsutsträckningvilkenmed frågan isammanfattaskanområdeDetta
fullständigslutföradvs.skall fåungdomarallamålet enatt --

gymnasieutbildning.
utbildning,treårigfullföljaskalleleverförförutsättning attEn en

efterundervisningenkunskaper,sig ärtillägna att anpassaslyckasdvs.
innebärstudietakt. Dettaochinlämingsförmågakunskapsnivå,elevernas
hjälperundervisningskall fåstudiesvårigheterhar somelever enatt som

harelevernautvecklas,kärnämneni attundervisningenvidare,dem att
eleverflerbörHärigenomundervisningen.planeringenpåinflytande av

yrkesförberedandei deambitionenstudiersinai attlyckaskunna trots
höjts.harutbildningarna

detochgymnasieskolankursutforrnningenfrågaviktigEn är avom
måletuppfyllelsen attförsvåratellerunderlättat avbetygssystemetnya

utbildning.gymnasialfullständigskall fåungdomaralla en

tillgänglighetYrkeslivets

harutbildningenvidfästeralla attvikttill den parterMed hänsyn som
arbetsplatsförlagdadenfråganarbetslivetmed ärkontakt omnära

avgörandeharbetydelsefull. Denkvantitet-ochkvalitetutbildningens -
medgymnasieskolansdenikvalitetenförbetydelse programnya

yrkesämnen.
Lärlingsut-uppdrag.kommitténsÄven iingårlärlingsutbildningen

tynandeförländer,andrai mångarollspelarbildning, enstorensom
utvecklasFrågan lärlingsutbildningen tashur uppSverige.itillvaro

arbete.kommitténsisenare
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Avnämarnas förväntningar

frågaEn inte besvaragår den elever frångårännu äratt utsom om som
den gymnasieskolan har kunskaper förväntar sig.avnämamanya som
Avnämarna i detta fall såväl universitet och högskolor arbets-är som
givare.

åretsKommitténs prioritering det första arbeteav

Kommittén har valt under det första året prioritera de delaratt av
gymnasiereformen enligt de signaler vi uppfattat deorsakar störstasom
svårigheterna och samtidigt avgörande betydelse för uppnåär attav
målen i reformen. innebär vi prioriterat Under-Detta områdenaatt
visningens tillgänglighet och Yrkeslivets tillgänglighet. frågor viDe

uppmärksamhet undervisningen i kärnämnen och denägnat störst är
arbetsplatsförlagda utbildningens kvantitet och kvalitet.

övergripande frågaEn hur den gymnasieskolan denär nya ger
möjlighet till personlig utveckling stärkaavsedd och förmårär attsom
elevernas självkänsla, samarbetsvilja och solidaritet.

Kommittén i denna lägesbeskrivning inom de områdenrapportger en
kommittén förstaprioriterat det året. Kommittén följa bl.a.attsom avser

dessa områden i sitt fortsatta arbete.även
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Motiven3 för gymnasiereformen

Arbetslivet förändras i allt snabbare takt. Enligt OECD:s sysselsättnings-
studie tillkommer varje år 10 % arbetstillfällen med krav påca nya
högre kvalifikationer medan lika andel med enklare arbetsinne-storen
håll försvinner. bättre utbildning för allaEn ligger därför både i den
enskildes och samhällets intresse. leder tillDetta ökade krav på skolan,
på lärarna och på eleverna.

Många i fårdag räkna med byta arbeteinte baraär att utansom unga
också yrke flera under sitt liv.gånger människor därförUnga måste
under sin gymnasieutbildning få allmänbildning och kompetensmer av
inom bred sektor arbetsmarknaden och mindre smal specialist-en av av
kompetens jämfört med vad ungdomar fick i den gamla gymnasieskolan.
Specialistkompetenser föråldras snabbare förefallernuförtiden och
dessutom arbetsplatsanknutna. Mycket talar för morgonda-attvara mer

arbetsmarknad kommer behöva sig förenar bådeiattgens personer som
breda allmänna kunskaper och specialistkunskaper. måste alltDe senare

inhämtas då anställd på arbetsplats. breda basenDenärmer man en av
kunskaper i allmänna och utbildning bredare sektorerämnen moten av
arbetsmarknaden, fårungdomarna under sina gymnasiestudier, ärsom

nödvändig grund också för de skall kunna specialist-till sigatt taen
kunskaperna.

arbetsmarknadDagens annorlunda gårdagens och ställer högreär än
krav på kunskaper dehos anställda. industrin har arbetetInom t.ex.
förändrats från upplagt massproduktion volymeratt storavara som av
till producera kundanpassade små serier. Också tjänsteproduktionen,att

ofta handlande människautgörs ett emotsom av av en en annan
människa, kundorienterad verksamhet. Arbetsorganisationernaär en
utvecklas från hierarkiska till bestå flexibla själv-småatt attvara av
styrande enheter. Arbetslivet har behov personal har förmåga attav som
arbeta både i lag och självständigt och kan Personalenlära nytt.som
behöver därför ha bred kompetens.

Sverige utvecklades under delen 1800-talet tillsenare av en
industrination bl.a. tack befolkningens kunskapsnivå och läsfardig-vare
het, vilken följd det sedan länge funnits undervisnings-attvar en av en
plikt och allmän folkskola. Sverige skall kunna konkurre-Omsenare en
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välutbildadframtiden vi hai måsteländer ochmed andra ennura
befolkning.

utbildningstraditionensvenskadenlitat till ärSverige har länge att
internationella jämförelser. OECD:sIvi väl klararså god senasteatt

glance 1995,utbildningsindikatorer, Educationundersökning at aav
andelendet gällerinte bästtillligger Sverige bra när gym-men --

vilketuniversitetsutbildade,fåemellertid förVi harnasieutbildade.
vidutbildningsplatserantalkraftigt ökattill beslutockså lett om

omfattandede åren. Denhögskolor underuniversitet och senaste
förmågaochläsförmågagjortsstudie attinternationella avsom

Sverige harinformation visar delssig skriven etttillgodogöra att
kompeten-faktiskaländer, dels dentill andraförhållandeförsprång i att
och högregymnasieutbildningPotentialen förhelt tillvaratas.intesen

utbildning alltsåär stor.
kompe-behovarbetsliv ochförändringarnahär beskrivnaDe avav

i kapitel.sist dettai tabellenillustrerastenser
basgodframför alltkunskaperkravenökadeDe aven-

Medborgaresamhällslivet.gällande isig ocksåallmänbildning gör-
aktivtsamhällsfrågor. Ikompliceradetillställningförväntas ettta

svenska,kunskaper igodamedborgareallasamhällsliv behöver
ideltakunnaförengelskanaturkunskap,samhällskunskap, attosv.

samhällsutvecklingen.påverkadebatten och
enskildesockså denförändrasutvecklasarbetslivetochsamhälletNär

har kunskaper görökar atttrygghetenlivssituation mansommanom-
problemhanteraställning och kanhänder, kanvadfölja medkan tasom

besluten.liv viktigafördefattaunderlag föroch har egetatt ens
enskildedenväsentligt fördetminskaromfattninglönearbetets ärDå

ökartill dettaMöjligheternafritid.meningsfullsigkunna skapaatt en
kulturförsitt sinneskolaniutbildningen öppnat t.ex.genomom man

och idrott.
ochgymnasieskolanmed kunskaper,propositionen VäxaI om

förmotiven1990/91:85,prop.vuxenutbildningen en am-angavs
framgårutbildningen. Somgymnasialadenbitionshöjning avav
fortfarandegymnasiereforrnenförmotiveninledningkommitténs är

ambitionshöjning,innebärReformeni dag.tydligaregiltiga och ännu en
specialutformadenationella ochAllayrkesutbildningen.framför allt för

allmännakärna ämnen.innehållerochtreårigaär avenprogram
medyrkesämnena. Programmenockså inomökatKomplexiteten har

tidigaredearbetslivetsektorerbredare änyrkesämnen avavser
sedanfårdigutbildningen skallAvsikten ägayrkeslinjema. är att rum

delharmed yrkesämnenbörjat arbeta. Programmen avenman
arbetsplatsförlagd.utbildningen
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Utbildningen i gymnasieskolan skall grund för livslångt lärandege en
och utbildningssystemet skall uppbyggt på densätt görett attvara som

Ävenenskilde inte skall behöva hamna i återvändsgränder. ungdomar
gått med yrkesämnen skall ha möjlighet studera vidattsom program

universitet och högskolor. Härigenom bör också den sociala och
könsmässiga snedrekryteringen till högre utbildning sikt kunnapå
minska.

Gymnasieskolan skall flexibel skola kan förändras eftervara en som
arbetslivets och samhällets krav elevernas önskemål. Alla eleversamt
har börja treårig gymnasieutbildning det derätt våren åratt senasten
fyller 20 år. Individuella kompletterar de nationella ochprogram
specialutformade Eleverna får ökade möjligheter väljaattprogrammen.
utbildning, har till medbestämmande under sin utbildning och skallrätt

för sina studier.ta ansvar
Gymnasiereformen också anpassad efter det mål- ochär nya

resultatorienterade för skolan, innebär läggerstyrsystemet att statensom
fast målen och kommunerna har för genomföra verksam-ansvaret att
heten.

Kommittén har funnit motiven inte kända alla demäratt av som
skall genomföra gymnasiereformen och det behöver insatser förgörasatt

åstadkomma detta.att
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Tabell

Övergång tillIndustrisam-Industrisam- post-
industriellt kunskaps-hällets höjdpunktbarndomhällets
samhälle idag1950-19601900 caca

Segmenterad,Nationell ochMarknad Lokal, öga mot
differentieradinternationellöga

massmarknad

Individen, lagetKollektivetProduktions- Individen,
enhet laget

skräddarsyttMassproduktionStycketillverkning,Produktion
långa serierhantverk

Förmåga lära,Punktlighet,hant-Erfarenhet, attKompetens-
helhetsforståelse,specialist-verkskunnande,behov
relationskompetenskunskaprelationskompetens

Överblickbar, enheterSmå flexiblaOöverskådligOrganisation
nätverkihierarkifamiljeföretag

decentralisering,stark, Motöverblick- Stor,Offentlig Liten,
tvärfunlctionersektoriseradkommuner,sektor bara

bruket

specialisering ochSpecialiserad,Kunskap Praktisk, över-
föränderlighelhet,segmenteradskådlig, hållbar

lärandeLivslångtSkolaInlärning Tradering

MultimediaSkriftligMuntligKommunika-
tionsbärare

Snabb,Snabb,Struktur- Snabb,
oförutsägbarförutsägbaroförutsägbaromvandling

Lindgren;arbetemorgondagens MatspåMot uppgifter Om avnya synen
Framtidsstudierför1/94 Framtider, Institutet
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4 Genomförandet av

gymnasiereformen

4.1 Grundskolereforrnen jämförelseen-

Grundskolereforrnen kan tjäna exempel på hur skolreformettsom en
bör införas. Utgångsläget entydigt, dvs. gäller överallt. EfterLgr 80är
utredning, remissbehandling och proposition beslutar riksdagen vid ett
och tillfälle reformering förgrundskolan, riktlinjersamma om en av
läroplanen, för kursplanerna och betygssystemet. Beslutet fattas iom
december 1993. Läroplanen, kursplanerna och timplanen träder i kraft
läsåret 1995/96 för årskurserna dvs. och halvt år1 ett ett senare.-
Under mellantiden utformas kursplanerna, efter remissbehandlingsom
fastställs i dvs. drygt år före reforrnstarten. beslutade1994, Detettmars
betygssystemet förändras efter regeringsskiftet det fortfarandeär ettmen
halvt år kvar till reforrnstart och och halvt till de förstaår kvarett ett-
betygen skall Betygskriterierna utarbetas, remissbehandlas ochsättas.
beslutas i december knappt år innan de första skall få1995, elevernaett
sina betyg. Information lämnas i form telefonjour,pressmeddelanden,av
skrifter, pressmeddelanden, video reformen, fortbildning fören om
skolledare och lärare, kontaktpersoner, nyhetsblad slutligenoch en
videokonferens betygen i grundskolan. Informationen förstkommerom
från regeringen och sedan från Skolverket.

Hur annorlunda det inte för gymnasieskolreforrnen.var
Utgångspunkten där långt ifrån entydig därmed menarvar om man

tidigare beslutade förändringar dvs. försöksverksamheteratt - -
omfattade alla gymnasieskolor, skolledare och lärare.

Den omfattande förändringen gymnasieskolan hade skettsenaste av
20 år tidigare. gällde fortfarande och skolor hade inteLgy 70 antalett
upplevt några förändringar undervisningen i gymnasieskolan 20av
ar.

;L



Genomförandet gymnasiereformen20 SOU 1996:1av

föregick gymnasiereformenFörsök4.2 som

1983/842116Gymnasieskola i utvecklingPropositionen prop.
frivilligaFS, dvs. projekt inom dei försöksverksamhetresulterade en

årligenprojektomfattade mellan 750 och 000skolformerna, lsom
följande fyra områdeninom

områdetdet studieorganisatoriska
den inre arbetsmiljön
praktik

och vuxenutbildningen.gymnasieskolansamarbete mellan

omfattande ochbrukarFörsöksverksamheten omnämnas varsom
hos demskapade förändringsviljadenframgångsrik på så sätt att somen

ideltogalla gymnasieskolorUngefär hälftendeltog i försöken. av
de skolorgjorde det således inte ochHälftenförsöksverksamhet. som

försöken.engagerade iskolledare och lärareifrån alladeltog långtvar
initieradesskulle leda till reform,FS-försökenTanken att somenvar

idock interesulteradeförsöksblommornanerifrån och 000De 1 enupp.
såtillvidamycketFS-försöken betyddei många.reformblomma attutan

förändringgenomgripandeochbehovetde synliggjorde stor avav en
medcentraltbeslutasförändring måstegymnasieskolan, ettmensomen

lokaltförstort utrymme ansvar.
1984juniteoretiska linjerna. Ihuvudsak deomfattade iFS-försöken

yrkesförberedandedeförarbetsgrupptillsattes ut-översyn aven
ÖGY. förslag.fram sinalade två årArbetsgruppenbildningarna, senare

yrkesut-utveckling1987/88:l02propositionengrundvalPå avomav
försöksverksam-beslutade riksdagengymnasieskolanbildningen i att en

genomföras.skulleyrkesförberedande utbildningartreårigahet med
ÖGY-försök, tillföregångaremycket viktigaförsök, s.k.Dessa var

utbildning,arbetsplatsförlagdbl.a.hadegymnasiereformen. De stort
yrkesämnena. Demodulindelningochinslag allmänna ämnen avav

ÖGY-försöken fördel idärför hafthardelta iskolor fick ensom
ideltafrån kommunernatill övriga skolor. Intressetförhållande att

ÖGY-försöken maximerade.antalet platsermycket stort varmenvar
intagnings-000de 50försöken drygt 11 000omfattadeSom mest av ca.

platserna yrkeslinjema.på
departementetsfrån olika håll föromfattande underlagfannsDet ett

förslagennämndade redangymnasiereforrn.arbete med Förutomen
ÖGY för destrukturSkolöverstyrelsenförslag frånfrån fanns tre-om

direktde tvååriga,utredningenfrånoch fyraåriga linjerna, om
Skola-Arbete-förslag frångymnasieskolan,iyrkesinriktade linjerna
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och dessden s.k. lillautredningen från översynsamt av ramenen
med kunskaperförslag i propositionenspecialkurser. Regeringens Växa

vuxenutbildning 1990/91 innebargymnasieskolan och prop. :85om-
mycketgymnasieskolan ledde tillhelhetsgrepp storaett somom

planeringsförutsätt-innehållförändringar såväl struktur och somav
ningar.

4.3 Ett styrsystemnytt

alltoch framfördelar gymnasiereformenBåde utformningen stora avav
ansvarsför-påverkades ändringenvillkoren för genomförandet av av

professionel-ochkommun, dels politikerdelningen dels ochmellan stat
målen föransvarsfördelningen innebärla. Den statenatt angernya

genomförande-harmedan kommunernaskolan och utvärderar resultaten
professionellamålen, dePolitikerna beslutar vägen attansvaret. omom

målen.nå
självareformenfick avgöraKommunerna rätt att omgenom

vilka ochgymnasieskola,kommunen skall inrätta somgrenarprogram
dem, vilkadimensioneringenochi kommunenskall anordnas av

undervisningstiden i olikaerbjudas och hurskalltillvalsämnen eleverna
sinaskall kommunernaskolplanenmellan åren.fördelas Iämnen ange

målen ochnationellaskall denåför skolan i kommunenåtgärder att
iutbildningenutvärderaockså självaförkommunerna har attansvar

kommunen.
betygssystemprogrammål, kursplaner,läroplan,beslutarStaten om

utsträckningutvärderar i vilkenföljer ochbetygskriterieroch samt upp
skolan målen.når

läroplan,skolan, dvs.och resultatstyrdaför den mål-Styrdokumenten
ochskolankraventydliga i vad gällerkursplaner,programmål och är

deskall hade kunskaper elevernaoch vad gäller närdess personal -
medsamarbeteprofessionella i skolan ideslutfört utbildningen. Hur -

inte längre.regleras däremotundervisningenskall läggaeleverna uppa

genomförandedessochReformbeslutet4.4

reformengenomförandetsådan ochBåde gymnasiereformen äravsom
inledningsvisvigrundskolereform,långt omfattande denän sommer

ochvidgenomförsGrundskolereformenjämförelse.använde ettsom en
däremotinfördesgymnasieskolantillfälle i hela riket. Den nyasammai

kundebeslutade, vilkenkommunrespektivevid den tidpunkt vara
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tidigast läsåret 1992/93 och läsåret 1995/96. förhållandeDettasenast
påverkade möjligheterna centrala informationsinsatser. detMengöraatt
fanns flera omständigheter bidrog till det gjordesinte någraattsom
centrala informationsinsatser. kommunala informationsinsatsernaDe
riktades främst till eleverna deras föräldrar.och

Skolöverstyrelsen ned juni efterlades den 30 dvs. veckor1991, tre
riksdagsbeslutet gymnasiereformen. inrättadesSkolverket, denom som

juli koncentrerade sina insatser information.1 1991, på Denänannat
regering gymnasiereformen förlorade riksdagsvalen iskapat isom
september det sista regeringssammanträdet den socialde-1991 på gav-

programmålmokratiska regeringen Skolverket i uppdrag utarbetaatt
utbildningsplaner kursplaner for gymnasieskolan.och den nya

Med till olika politiska ståndpunkterna riksdagsbe-hänsyn de under
skolvärldenhandlingen gymnasiereformen och eko igettsomav - -

särskiltfann den borgerliga regeringen skäl i regeringsförklaringenatt
fast. genomföragymnasiereformen skulle ligga Arbetet påatt attange

gymnasiereformen fortsatte, i Skolverket, i Utbildningsdepartementet-
statlig information gjordes dock inteoch i kommunerna. Någon samlad

och i budgeten för 1992/93 minskades genomföranderesursen.
revideringfebruari beslutade regeringenI slutet 1992 avav om en

för mål-finnas läroplaner anpassadeoch så det skulleLgy 70 Lvux 82
Samtidigt fattade regeringen beslutoch resultatstyrningen. om program-

deskrift medfor gymnasieskolans nationellamål den Enprogram.nya
Utbildnings-programmålenreviderade läroplanerna och trycktes av
framgickberörda skolor.departementet och sändes till alla Det att

provisoriska ochkursplanernaläroplanerna provisoriska. Också varvar
arbetadeSkolverketi vissa omtryck gamla kursplaner.ämnen ett av

gymnasiesko-för den reformeradeunder sina första år med kursplaner
till provisoriemalan klara orsakde inte våren 1992. Enmen var annan

resultatetavvaktade läroplan, skulle bliSkolverketatt avvar en ny som
Läroplanskommitténs arbete.

började i denfrån kommunerde första eleverna 70När 27 000ca
endastgymnasieskolan höstterminen fanns det således1992 ennya

delvis provisoriska kursplanerprovisorisk läroplan, programmål och
gick integammalt betygssystem. relativa betygssystemetDet attsamt ett

dåjämforel-i den och resultatstyrda gymnasieskolan,använda mål-nya
möjliga.terminsvis mellan elever i hela riket inte längre Iser var

i det gamlaavvaktan betygssystem gjordes den justeringenpå ett nytt
längre skulle relativa.betygssystemet betygen inte Restenatt avvara

betygssystemet oförändrat i avvaktan på betygssystem.ett nyttvar
betänkan-Betygsberedningen lämnade sinaLäroplanskommittén och

januari 1993.den och remissbehandlades till deni september 1992 11
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Betygsbe-ochgrundskolanförtimplaneförslagLäroplanskommitténs
medanmediauppmärksamhet iallfick nästanredningens betygssystem

presenterade knappastLäroplanskommitténkunskapssynden somnya
alls.uppmärksammades

medUtbildningsdepartementet attiarbetetpågick1993Under våren
ochBetygsberedningenochLäroplanskommitténfrånbereda förslagen

seminarierbetänkanden. Ettderasremissyttrandena arrangera-över par
hadeSkolverketområden.någrainomunderlagetFörbättrafördes att

förkursplanernadrygt 700deallahunnit igenom gym-våren 1993
i formvuxenutbildning, utgymnasialoch avnasieskolan gavssom

iSKOLFSikomapril 1993. Deiplaneringsunderlag utförslag och
förhäften,iseptember 1993 ettioch separataaugusti 1993mitten av

inte.fannsläroplanen ännudenMenvarje nyaprogram.
proposi-tvåsamtidigtregeringenpresenteradejuni 1993börjanI av

grundskolan,förbetygssystemochläroplan ett nytttioner, den en nyom
särskolan prop.obligatoriskaoch denspecialskolansameskolan,

förbetygssystemochläroplan nyttettoch den1992/932220 nyenom
prop.ochgymnasiesärskolan särvuxkomvux,gymnasieskolan,

denavsnittocksåhadesistnämnda ett mer1992/932250. Den om
skrifterUtbildningsdepartementet utgymnasieskolan.kursutformade gav

iallmänhetenförtelefonjourhadeförslagen, ensammanfattningmed av
grundskolan.handlakomvideo somgjordes attoch detvecka omen

hösten.underföljaskulleRiksdagsbehandlingen
gymnasieskolan.för denstartåretdetblev1993/94Läsåret stora nya

ochgymnasieskolani den1993höstenbörjadeelever844103 nya
detfannshjälpTill lärarnaslinjerna.gamla endepå000endast 11

kursplaner, ettomgångprogrammål,läroplan,provisorisk nyen
relativt.längredet intefastrelativa,gamladet varbetygssystem som var

1993.decemberibesluttillframleddeRiksdagsbehandlingen
endadetochändradesgymnasieskolanförslagenIngenting i om
skallkommittéparlamentariskfrågangälldetillkännagivandet somom

gymnasieskolan.iutvecklingenfölja
1994februariden 17fastställdesLpf 94,läroplanen,Den -nya

detfannsNu94.skolans, Lpoobligatoriskadendag somsamma
kursplanerochProgrammålmed.börjathabordealltdokument som

fickGymnasieskolomagrund.läroplanen nyahadefastställdes somsom
SFSgymnasieförordningen1994. ImajiSKOLFSuppsättningar

betygssystemet.detbestämmelsernainfördes1992:394 nyaom
tillbetygsnivåerför tvåbetygskriterierårhalvtgjorde påSkolverket ett

gåttlärarnaemellertid närkomBetygskriteriemakurserna.de drygt 700
vidförstdemsåglärarnavarförjuni,börjanisommarlov av

då.ocksåkomProgramhäftena1994.höstenterrninsstarten
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gymnasieskolan.Läsåret 1994/95 började 114 248 elever i den nya
gymnasieutbildning435 elever började sin linje. fannsNuen ny

läroplan, programmål, kursplaner, betygssystem ochnyttnya nya
betygskriterier för första gången samtidigt och de inte provisoriska.var

Läsåret 1995/96 skulle bli det fjärde och sista denåret när nya
gymnasieskolan fick då hade alla redan börjat. framgåttSomstarta men

började det flertalet kommuner införa den gymnasiesko-storaovan nya
lan läsåret 1993/94.

reformen till 1995/96 hade skolledare och lärareHade kunnat vänta
haft år förberedelser med läroplan, programmål, kursplaner, nyttett av

betygskriterier.betygssystem och

gåtthar bra4.5 Vad

varitvadhar del förtjänsten förDen lokala entusiasmen stor av somen
framgångsrikt i genomförandet gymnasiereformenav

gymnasieskolanvidare från grundskolan tillungdomarna går98 % av

i formhar de studievägamade nationella 50016 ersattprogrammen
fortfarandespecialkurser docklinjer specialkurser vissa leverochav

specialutformadekreativitetkommunerna har visat göraattstor
och lokala kurserlokalaprogram, grenar

gymnasieskolorhar42 kommuner startat

arbetar med genomföra denskolledare och lärare att gym-nya
nasieskolan

fått fäste i gymnasieskolan.förändringsbenägenheten har

bereder svårigheter.det finns också sådantMen som

svårt4.6 Vad är

Även fåttgymnasiereforrnen harmålen för äracceptansstorom
kommitténsKomplikationema beror enligtgenomförandet komplicerat.

tillräckligt kändareformen intemålen förerfarenhet dels på äratt av
det finnsdels pågenomförandet reformen,alla har roll i attavsom en
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de visserligen målen for reformen inte dessaccepterarsom men
utformning i alla delar, dels ock det finnspå de bådeatt accepterarsom
målen utformningenoch reformen svårigheternaav men som anser vara
övermäktiga. fjärde deDen lyckas tack deär attgruppen som vare-
varit beredda sina arbetsmetoder.omprövaatt

Det bereder svårigheter ärsom

ambitionshöjningen yrkesförberedandeden utbildningenav

de för alla nationella och specialutformade program gemensamma
kärnämnena

omfattning och kvaliteten den arbetsplatsförlagda utbildningenpåav

kursutformningen gymnasieskolanav

betygsättningen

elevinflytandet planeringen undervisningenav

gymnasialmålet alla ungdomar skall genomgå fullständigatt en
utbildning.

regeringensin första rapportering tillKommittén har valt koncentreraatt
till följande. kommerdessa frågor. Vi behandlar dem i det Det att

tillframgå oöverstigliga. kommaproblemen inte Det går rättaär attatt
i elevers studiesvårighetermed både undervisningen kärnämnen,t.ex.

utbildningen, skolorna bereddaoch den arbetsplatsförlagda är attom
pröva vägar.nya

Slutsatser4.7

Vi funnit sina värdering-har de skolledare och lärare, omprövatatt som
och arbetsformer kommit fram till framgångsrika lösningar påochar

lärareproblem i skolan, ofta hänvisar till läroplanen. Vi har också mött
oöverstigliga.tycker hindren i kärnämnesundervisningen Deärattsom

hänvisar många till betygskriterierna.gånger
skolledare och haftkan fråga sig lärare hadeMan störreom

hade funnitsmöjligheter finna stöd i styrdokumenten dessaatt om
hunnittillgängliga före reformstarten allai så god tid år attettex. --



Genomförandet gymnasiereformen26 SOU 1996:1av

det gåtttill sig de målen för skolan. hadediskutera dem och Hurta nya
kommit baraprogrammålen och kursplanerna hadeläroplanen, ut enom

hade det gåttslutgiltig version Och hurgång och då i omen-
dehade kunnat remissbehandlas innanbetygskriterierkursplaner och

fastställdes
organisa-reformen varit framgångsrik i deslutsatsKommitténs är att

under-vad gäller självaavseendena. Svårigheternatoriska störreär
skolledares ochgymnasieskolan ställer höga kravvisningen. Den nya

lärares professionalitet.
ÖGY-försöken,skolor deltagit ikonstaterar ocksåKommittén att som

framgångsrika i desig,haft längre tid påoch således är merasom
således försvårigheter. Tiden arbetaravseenden angetts somsom nyss
kommitténskolor. förhållandeandra Dettautveckling på görävenen

förallt börandra sidan betonahoppfull. Kommittén vill å göras attatt
särskiltgymnasiereformen. Vi vill härgenomförandeunderlätta ett av

både hosför gymnasiereformenkunskap motivenbehovetnämna omav
i arbets-eleverkande arbetsplatserskolans personal och ta emotsom

utbildningsbehovnärliggandeutbildning.platsförlagd Ett varasynes
programmålen ochläroplanen,vilken denden kunskapssyn nya

styrdokument.mellan dessarelationernakursplanerna vilar samt
ochlandstingnaturligt kommuner,ocksåKommittén det attsomser

exempelspridningenför underlättaansträngningarSkolverket gör att av
SkolverketmedtillsammansKommittén harframgångsrika lösningar.

under-sammanlagtför 600seminariumanordnat ett ompersoner
Svenska Kommun-med yrkesämnen.visningen i kärnämnen program

frågorseminarier olikaochockså konferenserförbundet anordnar avom
högskoloruniversitet ochgymnasieskolan. Devikt för utvecklingen av

lärarfortbildninglärarutbildning ochanordnaroch organisationer som
riktningutveckling istödjavilket de kananalyserabör också sätt en

gymnasiereformen.målen förmot
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gymnasieutbildningfullständig5 En

ungdomarallaför

bakgrundochUtgångspunkter5.1

samtligaerbjudaskyldigkommunvarjeskollagenkap. attEnligt 5 är
treåriggrundskolangenomgåtti kommunenungdomar gym-ensom

individuelltellerSpecialutformatnationellt,nasieutbildning på program.
dedet årkalenderhalvåretdet förstagällerKommunens t.o.m.ansvar

fyller år.20
enskallgymnasieskolandenvanligt talesättEtt är att varanya

bl.a. följande:innebärför alla.gymnasieskola Detta

samverkansområdet förelleri kommunenelevplatserfinnasdet skall-
grundskolangenomgåttalla ungdomar som

önskemålefter elevernasskallstudievägarutbudet anpassasav-
frågaielevernadensåskall läggasundervisningen att ompassarupp-

undervisningsmetoderstudietakt, etc.
fårmöjligtungdomarmångasåskall tillskolan enatt somse-

gymnasieutbildningfullständig
upplägg-undervisningensinflytandereelltskall ha övereleverna ett-

ning.

ökat1960-taletalltsedanhargymnasieskolanielevplatserAntalet
studeran-antalbegränsaturvalsskola förvarithakraftigt. Från ettatt en

förmed mötaskolablivit attgymnasieskolande har resurseren
Måletgrundskolan.lämnar attalla eleverhosutbildningsbehoven som

nåddesi riketl6-åringarantaletintagningsplatserha lika många som
intagningsplatserallafrivillig ochgymnasieskolanredan Men är1984.

ökningmarkantdet skettharårenutnyttjats. Dehar inte avsenaste en
gymnasieskolan. Höstentillgrundskolanfrångårandelen elever som

gymnasieutbildning.iårskurs 9frånelevernaåterfanns 96 %1992 av
1994höstenÖvergångsfrekvensen ökadelika hög1993hösten menvar

till 98 %.
för kommunernasvägledandeskallstudievägarvalElevernas varaav
samverkansavtalellerkommunenigymnasieprogramutbud genomav
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harförstahandsvalsittkommerElevermed kommun. somannan
istudier. elevernaframgångsrika i sina Om störrevisat sig vara mer

gymnasieundervis-upplever devälja sitt studieprogramutsträckning får
positivt.ningen mer

fortsattaförbereds förelevernaförharGrundskolan attett ansvar
antaletökningkraftigaårensgymnasieskolan.studier i De senaste av

medfler eleverallttill konsekvensfår docki gymnasieskolanelever att
tillgrundskolekunskaper kommeriblandvarierande och gym-svaga

undervisningenslärarnakrav påställernasieskolan. Detta att anpassar
problematisktDettakunskapsnivå. kanelevernasuppläggning efter vara

medeleverundervisati huvudsaktidigareför lärareframför allt som
förkunskaper.och godahomogena

samverkanfinns fungerandedetförharKommunen attett enansvar
elevernasgymnasieskolan. underlättarDettaochgrundskolanmellan

gymnasieskolan.tillövergång
gymnasieskolan.för intagning ibetygskravspeciellafinns ingadagI

nämligenbeslutad,emellertidkap. §skollagen 5 attändring i 5En är
skall krävasgymnasieskolanintagning iför1998/99fr.o.m. läsåretdet

engelskasvenska,igodkända betygmedgrundskoleutbildningslutförd
effektervilkabedömamöjligt idagknappastmatematik.och Det är att

gymnasiesko-emellertidKlartfå.kommerbestämmelse ärdenna attatt
undervisningenförharframgentoch alltredanlan attett ansvarnu

förkun-ochanpassad efter förmågannivåläggs på ärsomenupp
kommitElevergymnasieskolan.finns ihos de eleverskaperna somsom

gymnasieskolaniförkunskaper måstebristandemedgymnasieskolanin i
undervisningen.följakunnastöd förfå hjälp och att

fullföljerelevernagymnasiereformendel iangelägen attDet är en
ökathardeteleverAndelengymnasieskolan.i görstudiegången som

jämförelse kanåren. Som nämnas attdemarkant under senaste
varitha1979stigit frångrundskolan harfrånövergångsfrekvensen att

studieav-tid harUnder98 %.till79 % nämnts sammasom nyss --
bl.a.utveckling harTill dennatill %.8minskat från 15 %brotten

grundskolanlönearbete efter störrefåbidragit möjligheten att ettatt var
tidigareåtgärderdedock observerasbör1979 1994. Det attän som

skeruppföljningsansvaret,s.k.ungdom, detarbetslösgjordes för numera
frånövergångindividuella Engymnasieskolans ettinom program.

därför intebetecknasindividuellttillnationellt ett somprogramprogram
studieavbrott.

skallelevernagymnasieskolaninslag i den ärviktigtEtt attnya
Läroplanenundervisningen.planeringeninflytande övergaranteras av

avseende. Därtydlig i dettaLpf 94,skolformema,för de frivilliga är
ochsocialochkönelever,till allaskall seläraren oavsettattsägs att
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arbetsformerarbetssätt,verkligt inflytandefårkulturell bakgrund, ett
undervisningen.innehålloch i

förgymnasieskolarealiteten blirgymnasieskolan iVikten att enav
riksdags-till grund förpropositioner legatframhållits i dealla har som

gymnasieskolan.besluten reformering avom
utvecklingGymnasieskola i1983/84:ll6propositionen prop.I

gymnasieskolanstatsrådet viktenföredragande årframhöll det att enav
bordeEnligt statsrådetgrundskolan.alla lämnar ut-skola för som
menings-erbjudaskanalla ungdomarsåutformasbildningssystemet att
innehåll,gällerGymnasieskolan vadmåsteutbildningsalternativ.fulla

arbets-efter den kompetensorganisation och arbetssätt somanpassas
otillräcklig.därvidgrundskoleutbildning ansågsmarknaden kräver. En

ochgrundskolanövergången mellanframhöll ocksåStatsrådet att
mjukare.måstegymnasieskolan göras

propositionen prop.utformning ifick singymnasieskolanDen nya
anledningmedriksdagsbeslutetochmed kunskaper1990/91:85 Växa

1990/91:356. Il990/9l:UbU26, rskr.bet.propositiondennaav
bli engymnasieskolan måsteframhölls bl.a. 44propositionen att

förut-skildasinautifrånindivid kanvarjegymnasieskola, där mötas
och behov.sättningar

tillsyftarinslagantalfinnsgymnasieskolan attdenI ett somnya
slagolikaelever medalla elever,förunderlätta skolgången även av

studiesvårigheter.
vägledande förval skallelevernasinslagsådantEtt är att vara
timplanemainslagval studievägar. Ett ärkommunernas attannatav

individuellaför elevernasantal timmarinnehållersamtliga ettprogram
fårelevernaviktenpropositionen ettframhålls iVidareval. attav

tillfällefåroch deutformasutbildning attderasinflytande hur attöver
för utbildningen.ta ansvar

sigtillgodogörakunnakunskaper förtillräckligaelever attFör utan
inrättandepropositioneniföreslogsgymnasieutbildning aven

förförkortningen IVanvändsfortsättningenindividuella Iprogram.
individuella program.sådana

1991/92:UbU26,bet.1991/92:157,1992 prop.beslut vårenGenom
Bl.a.punkter.vissagymnasiereformen påutveckladesrskr. 1991/922311

treårigaoch IVnationella16infördes deutöver programmen --
specialutforrnade program.

ochläroplan1992/93:250 Ny ett nyttpropositionen prop.I
ochgymnasiesärskolankomvux,gymnasieskolan,förbetygssystem

statsrådetföredragandeframhåller detLäroplanspropositionensärvux
förskolaallmäntillförvandlingenklaragymnasieskolan måsteatt en

förläng-sänks. Enambitionernaochkvalitetenalla tonåringar utan att
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innebäragenerellt år måstetillutbildningstidenning motsva-tre enav
tillgodoseskallGymnasieskolankompetensnivån.höjningrande av

ocharbetskraft med god kompetensbehovarbetsmarknadens av
frånkravengymnasieskolanSamtidigtutbildning. möter om-som

utvecklas.välja ochelev chansvarjeskall dengivningen attenge
måstegymnasieskolantill görasenligt statsrådetlederDetta att

teori ochmellanochkombinationererbjudaflexibel kunna ämnenav-
gymnasieskolakursutformadmöjligt iblirpraktik. Detta gersommeren

utbildningsutbudsittmöjligheterkommunerna sättastörre att samman
önskemål.efter elevernas

prop.LäroplanspropositionenanledningmedriksdagsbeslutenI av
ingick bl.a.1993/94:93rskr.1993/94:UbU2,1992/932250, bet.

Antaletkunskaper.uppnåddamått pågymnasiepoänginförande somav
garanterademinstaantaletskallgymnasiepoäng i ämne motsvaraett

iundervisningstimmar ämnet.

bestämmelserGällande5.2

inslagtvåbestämmelserfinnskap.gymnasieförordningen 5I somom
undervisningen:följasvårighetermedför elevertill hjälpkan attvara

reducerat program-
undervisningförlängd-

studiesvårigheterpåtagligamedeleverkan.reduceratI ett program
flera kursereller sammantagetiundervisningfrånbefrias somen

undervisningstiden.garanterademinstaden%omfattar högst 10 av
studiekurs.mindreelevenhareller fleraSaknar eleven ämnenett

bli längrefårstudietideninnebärundervisningenförlängda attDen
särskildafinnsförutsättningarelevenstillhänsyndet medår, omän tre

detta.skäl till
framhållerLpf 94skolformernafrivilligaför deläroplanårs1994

olikaeleverdeuppmärksamhet måstesärskild ägnas avsomatt
Rektor harutbildningen.förmålennåsvårigheterharanledningar att

syoverksamhetochelevvårds-undervisningförsärskilt attett ansvar
detta.fårhjälpsärskilt stöd ochbehövereleverutformas så att som
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studieavbrottOmfattningen5.3 av

används oftastudieavbrottgymnasieeleverAndelen ettgör somsom
lämnatalla ungdomarlyckatsgymnasieskolanmått på hur somge

begreppetenhetlig definitionutbildning. Någongrundskolan god aven
emellertid inte.finnsstudieavbrott

SÖ undersök-1970-talet antalgjorde underSkolöverstyrelsen ett
SÖ:s Studieavbrott i1984-10-02studieavbrott.ningar I rapportom

studieav-beskrivning5005-84:l748 finnsgymnasieskolan Dnr aven
Beskrivningenlämnade grundskolan 1979.gjortbrott de elever somsom

Medenkätundersökning.riksomfattandej utfördbygger på SCBen av
l lämnardefinitivtundersökning eleverdennastudieavbrott i attmenas
l uppehåll underellerslutstudievägensgymnasieskolan före gör ett
E ellergymnasiestudiersinafortsätterterrninstid sammasenaremen

studieväg.annan
l till 15 %landet uppgick år 1979för helaStudieavbrottsfrekvensen

flickor %.pojkar %, 1614-
finnsgymnasieskolanårligenden statistik SCB upprättarI omsom

1993/94Läsåretstudieavbrott.antalet eleveruppgifter görsomom
årskursgick i 1eleverdvs. de8 %,omfattade studieavbrotten somav

gymnasieskolan iåterfanns iintedet 8 %i oktober 1993 somvar
tagitsvarit hänsynsiffra hade lägreårskurs i oktober 1994. Denna2 om

gymnasieskolan.återvänder tillutlandsstudierefter årstill elever ettsom
ochnationelltbytehögresiffran varitSamtidigt hade programavom

inräknats.individuellttillnationelltfrånövergång ett programprogram
undersökningarlokalatagit del någraKommittén har även omav

studieav-framhållskommunfrån Fagerstastudieavbrott. I attrapporten
Läsåretbåda föregående läsåren.defärre1992/93brotten läsåret änvar

1992/93 %71991/92 och läsåret9 %läsåret1990/91 avbröt 15 %, av
gymnasieskolans elever.

studieavbrotttillOrsaker5.4

SÖ:s tillfrågades elevernaundersökning från 1979tidigare nämndaI om
kanBland orsaker nämnas attstudieavbrotten.orsaken till uppgavssom

ville ha.defått arbete12 % gärnaett
studieavbrott.orsaker tillantalpekar påfrånRapporten Fagersta ett

slutareleverårskursen någratill förstakoncentreradeAvbrotten är -
velatharinvandraresällan görainteeleverinom veckor. Dessatre --

gjortelevernagymnasieskolan. Fleraiförsök gåattett somav
grundpåsällangrundskolan, intefrånkunskaperstudieavbrott har svaga
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fåhellre velatföretagsamma, harduktiga ochelever,skolk. Någraav
i skolan.arbetsmarknadenfotfäste på än

studieavbrott. Lärarnaför undvikainsatserkommunenI attgörs stora
ochdelta lektionernaifå elevernasamtal tarförsöker attgenom

stödundervisning.erbjuderSkolanmed hemmen.telefonkontakt
diskuteraslösningaralternativaoch olikainkopplasElevvårdsteamet

och föräldrar.med elever
Gymnasieskolani slutsatsen:från FagerstaRapporten utmynnar

därgårde elevertillmåste somanpassas
Skolver-studerakommittén kunnatundersökning äraktuellEn som

gymnasieskolan,istudiekursmindreochStudieavbrottkets rapport
undersökningförredogörsdennaoktober 1995. Idaterad rapport somen

Danderyd,Ale,i kommunernaungdomarmed 143intervjuerbygger på
iElevernaSödertälje.Norrtälje ochJokkmokk,Göteborg,Falun,

ingårVidareeller 1993.hösten 1992årskursbörjade 1undersökningen
valdade1994/95. Genomläsåretunderstudiekurs attmindreelever med

blirsamhällsstrukturvarierandeochstorlekarhar olikakommunerna
hadevalda kommunernarepresentativa. Debakgrundsfaktorerna en

avbrott.andelrelativt hög
studiernastudieavbrottmedundersökning attSkolverketsI avses

till in-bytalinje. Atteller pånationelltavbryts på ett enprogram
bytaintedäremotavbrott,också attdefinierasdividuellt somprogram

ellerSpecialutformattill attnationellttill ett programett annat program,
ingårDärmedutomlands.studera treföruppehåll läsår attgöra ett

undersökningen:ielevergrupper

studiekursmindreläserelever som
på lVgårelever som

gymnasieskolanikvarfinnslängreinteelever som

sinatill avbrottet,orsakenberättatelevernaharVid intervjuerna omom
skolsituation.sinmedvilka dei skolan pratatproblem samt omom

vilkaocherbjuditsdealternativvilkaberättathar elevernaVidare om
varitViktigt haralternativ.dessa attmed iställtskolan uppresurser

situation.nuvarandesinuppleverelevernahurbildockså få aven
deårskurs Avstudier isinaavbrutitharintervjuadeflestaDe

fåttgymnasieskolan har lli ettkvarfinnslängreinteungdomar som
barnlediga.ocharbetslösa 2medan 7utbildning ärgårarbete, 10 annan
matematik,valt bortalltframförharstudiekursmindreharDe som

flickormatematik valts borthartyska.engelska eller l settstort av
ochSamhällsvetenskapsprogrammetellerNaturvetenskapsprogrammet

med yrkesämnen.påpojkarengelska programav
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bild sin skolsituation. mycketEleverna likartad småDet ärger en av
skillnader mellan de ingår i undersökningen.tre grupper som

bild ungdomarna undervisningen i gymnasieskolanDen är attger av
de litet eller inget inflytande det lärandet. kan intehar Deöver egna
bestämma takten i studierna halkar efter och får hinnasvårtutan att
ifatt.

får problem i undervisningen ovanligtNär eleverna detär att
iproblemet med läraren. Endast fjärdedel elevernatas upp en av

undersökningen har talat med läraren sina skolproblem. Endast ettom
fåtal flesta talat medhar talat med någon i skolledningen. eleverDe som
både skolledning sådana till mindre studie-lärare och övergåttär som
kurs. lämnat gymnasieskolan och elever medEndast elevertre som sex
mindre studiekurs haft kontakt med rektor.har

flesta med svårigheter följa undervisningen ieleverDe att gym-ii för skolsitua-nasieskolan hänvisas till syofunktionären diskutera sinatt
tion och hur den skall lösas.

studiesvårigheter har studeratslärare förhåller sig till elever medHur
doktorsavhandling. Studien byggd påMaj Arvidsson i hennes ärav

grundsko-frågor från lärare vid tolvenkätsvar bundna och 658öppna
lärare,pekar det finns tvålor. Resultaten från studien på att grupper av

vill få någonsystemtänkare och lärartänkare. Systemtänkarna
lösa uppkomna problem ide skolansvariga mötenän nära attannan

problemLärartänkarna har inställningen attmellan skola och elev.
nivån. innebärpåverkas denuppkommer kan på Dettanära attsom

med desystemtänkarna lärare itulärartänkama har lättare än att tasom
mellanstadielärarestudien har låg- ochproblem Enligtuppstår.som

ihögstadielärare tänkerlättare lärartermer medantänka iatt mer
systemtermer.

Även finns det enligtnämnda studien gäller grundskolanden nuom
kan tillämpas påkommitténs mening slutsatser i den ävensom

gymnasieskolan.

lArvidsson, med svårigheteroch åtgärdstankar eleverMaj, orsaks-Lärares om
Acta Gothoburgensis 1995

l 6-0171
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Individuella IV5.5 program

individuella skall enligt kap. §Gymnasieskolans IV 5 13program
skollagen:

nationelltsyfta till stimulera eleven gå påöveratt ettatt senare
Specialutformateller ett program,program

syftar tillför ungdomar förena anställningdet möjligtgöra att en som
studier vissa i gymnasieskolan,yrkesutbildning med ämnenav

ochför udda yrkenutbildningavse
behov hos eleven.speciellamöta

följandeframför allt handlarfrån Köping, IV,I rapporten angesomsom
orsaker till studieavbrott:

bristfälliga baskunskaper-
självförtroende/osäkerhetdåligt-

valt fel-
frånvarostor-

medhjälpa eleverviktig förKöping IVI attresursser man som en
nationelltklara undervisningen påde kanbristande kunskaper så ettatt
omfattade1993/94läsåretflesta eleverna på IV,allraDe somprogram.

ocksåfortsättertotala elevantal,gymnasieskolanselever eller60 9 % av
folkhögskolan.äldre ivad gäller eleverellernationelltett program

kännasyfte läraintroduktionsvecka imedi KöpingIV attstartar en
dennaUnderpersonal och elever.förtroende mellaneleverna och skapa

ochsyofunktionärenenskilt samtal medfår varje elevvecka ett
veckoschema medlämpligtdiskutera framspecialpedagogen för ettatt

praktikinslag.undervisning och
pedagogikförinstitutionenStockholm 1992Skolförvaltningen i gav

genomförandeti uppdrag utvärderaStockholmvid Lärarhögskolan i att
IVinnefattadeUppdragetgymnasiereformen. ävenav

omfattning.iläsåret 1993/94 ökatsedanStockholm harI IV starten
samtligaellerelever 7,4 %omfattade IV 409februari 1995 1I av

Åtta ungdoms-gymnasieskolor har IV. Därutövergymnasieelever. tar
sökt ellerungdomar intehandZinkensdammvidcentret somom

gymnasieskolan.kommit in på

2 1995.Elisabeth Hultqvist,individuellaUtvärdering det programmet, marsav
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Utvärderingen belyser följande fyra frågor:

Vad händer på gymnasieskolor med IV
fungerar undervisningen/verksamhetenHur vid skola ochIV

ungdomscentrum
har förberedelsearbetet bedrivitsHur

Vilka specifika problem bedöms relevanta granska inför detattvara
fortsatta, utökade reformarbetet

Utvärderingen visar lärarna klagar låga visarIV:s Dettaöveratt status.
sig bl.a. i otillräckliga lokaler och bristande förståelse från lärarkolle-en

Ä flesta eleverna på relativt nöjda verksamheten.De IV med Deärger.
uppskattar lärarnas insatser och engagemang.

Beträffande förskolledningens roll i utvärderingsrapportenIV sägsg
f s. 30:

"skolledningens inställning och handlande visade sig ha storen
betydelse. initierande ochPå de skolor där ledningen denär
pådrivande kraften i utvecklingen finns beredskapprogrammetav en

harelever med skiftande behov och förutsättningar. Detmötaatt
skapats för i den övergripande såvälprogrammetett utrymme som
i den pedagogiska planeringen, vilket har givit struktur program-

och lärarträffar med tydligmed rutiner för konferenser ochmet en
undersöktafördelning arbete och Dock saknar flera deav ansvar. av

ad-skolorna denna beredskap och programgenomförandet präglas av
hoc-lösningar.

förutsättning förI framhålls lärarlaget viktig IV.ärrapporten att en
viktigaGemensam planering, ämnesintegrering och konferenser ärtäta

inslag. innebär arbetet inte bara undervisning ocksåFör lärarna utan ett
nytänkandepersonligt det klassrumsmässiga. Ettutöver rentengagemang

krävs gäller undervisningen.både inom metodiken och vad innehållet i
Ämnesintegrering medel mildra elevernas motviljaett att motanses vara
teoretiska studier.

slutsatser5.6 Kommitténs

Enligt kommitténs uppfattning det angeläget denär att nya gym-
nasieskolan lämnaruppfyller kraven erbjuda alla ungdomaratt som
grundskolan fortsattafullständig gymnasieutbildning med tankeen
studier och yrkesverksamhet.
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framgått har gymnasieskolanSom det tidigare de årensenasteav
eleverna från årskurstagit allt andel grundskolansstörreemot en av

gymnasieskolan allt elevgrupp det alltTrots större äratt tar emot en
slutför sina gymnasiestudier. Gymnasieskolan enligtandel ärstörre som

förverkliga enkommitténs uppfattning på god måletväg att gym-
nasieskola for alla.

Även studieavbrotten gymnasieskolankommittén konstaterar iattom
tillminskat kan undersökningar kommittén studerat upphov orosom ge

tagit tillräckligt allvarligt sittfrån skolans sida inteöver att man
studiesvårigheter hjälp de enligtför elverna med denattansvar ge

skall få. finns tendensstyrdokumenten for gymnasieskolan Det tyvärr en
lösa elevernas problem organisa-från skolans sida sökeratt genomman

tillfrån nationellttoriska åtgärder, övergång ettettt.ex. program
pedagogiska insatser.individuellt i stället för genomprogram,

skolverksamheten i gymnasieskolanreglerarstyrdokumentDe som
gymnasieförordning och läroplan preciserarskollag, ansvaret som

skolagymnasieskolan skall blipersonal har förskolan och dess att en
för alla.

framgåskall det enligt kap. skollagenkommunens skolplan 2 8 §Av
nationellavidta för uppnå devilka åtgärder kommunen attavsersom

skolplanenskolan. naturligthar för Detmål attsatts synessom upp
Medsvårigheter.bör vidtas for elever medde åtgärderäven tar somupp

gymnasieskolai varjedå skolledningenutgångspunkt i planen kan
olika åtgärderskolplanen dokumenterai den lokaladiskutera fram och

för studiesvårigheter.elever med
gymnasieskolanförövergripanderektor har detAtt ansvaret att ger

läroplansvårigheter framgår 1994 årselever medadekvat hjälp till av
särskiltLpf enligt vilken rektor harskolformerna, 94,för de frivilliga ett

för attansvar

efterlångt möjligtden såutbildningen organiseras så att anpassas-
återvändsgränder iochönskemål och val kurser såelevernas attav

undviks,studiegången
efterinnehåll och arbetsformerundervisningens uppläggning, anpassas-

behov och förutsättningar.elevernas skiftande

oftaundervisningssituationen,uppstår i självaProblemen for eleverna
enligtundervisning. har lärarenviss lärares Häri visst och iämneett en

informationfortlöpande varje elevförLpf särskilt94 attett geansvar
böri studiema.utvecklingsbehov och framgångar Lärarenelevensom

underlag förmed eleven för fåpersonligt samtalinitiativ till attattta ett
studierna ochbristande framgång itill elevensbedöma orsakerna ge
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tillskall enligt Lpf 94vägledning.eleven och Lärarenuppmuntran se
arbetsformer ochinflytande arbetssätt,verkligteleverna får ettatt

i undervisningen.innehåll
och mindrestudieavbrottenhär refereradeSkolverkets rapport om

undersökningensådan eleverna iverkligheten,studiekurs visar att
Elevernainriktningen i styrdokumenten.medupplever den, inte stämmer

gymnasieskolan inteden bedrivs iundervisningenatt passarsomanser
dialogsituation.läraren har svår EnelevernaSamtidigt inserdem. att en

skulle kunnautvecklingssamtaloch lärarenmellan eleven ett --
elevernasden bättreläggs såundervisningenmedföra attatt passarupp
ieleverna undervisningenstället lämnarförutsättningar. ämnet,I

l studier. Någrafullfölja sinaambitionregel harsamtidigt de i attensom
l eller vidnedlagda i komvuxstudera detfortsätterelever ämnetatt
l undervisningensväl tillrätta medfinner sig därfolkhögskola och
i uppläggning.

möjlighetenkommitténberörKursutformning och betygkapitel 8I
antalvisstföljamentor/tutor/handledarelärarelåta någon ettatt --

kunnaböri gymnasieskolan.studietid Dettahela deraselever genom
studiesvårigheter. Ettelever harsärskilt förlämplig modell somvara en

med och elevenshar problemelevi detmellan läraresamtal ämne enen
vanligai denvidtas åtgärderdetresultera iborde kunna attmentor

utvecklingssamtal intesådanabästa. Omundervisningen för elevens
studievägbyteåtgärder, bl.a.andrasituation måsteelevensförbättrar av

elev-bördet lägetstudiekurs Imindretilleller övergång övervägas.
inkopplas. viktigtDetoch hemmenskolledningen är attvårdsteamet,

hjälpaförvidtagitsåtgärderutvärderar dekontinuerligtskolan attsom
studiesvårigheter.elever med

kommunervissaförefaller detuppfattningkommitténsEnligt attsom
låtitåtgärder,andraeffektenavvaktaalltför snabbt och utan att av

individuellttillnationelltfråneleverna övergå ettett programprogram
nationelltfler elever någotharvissa kommuner IVIV. änI program.

tredjedetgäller elevantaletvad störstahelhetriket i sin IVFör är
Naturvetenskaps-ochSamhällsvetenskapsprogrammetefterprogrammet

programmet.
emellertidstatistik harframtagenSkolverketnyligenEnligt aven

hösten 1995tillriket från hösten 1994för helaelevantalet på IV
eller drygt 9 %.eleverminskat med 473l

väl sini kommunerfyller mångamening IVEnligt kommitténs
individuellvarje elevmöda förläggeruppgift. Lärarna attstor gener

till någotövergårelevermångaresultathjälp. Ett är attgott senare
fullständigför fåSpecialutformatnationellt eller att enprogram

sprângbräda ochfungerarfall IVgymnasieutbildning. sådanaI som en
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inte återvändsgränd.som en
Kommittén kommer i sitt fortsatta arbete följa utvecklingen påatt

detta område. angelägetDet årliga uppföljningarär att görs som
underlag för kommitténs fortsatta bedömningar hur gymnasieskolanav
uppfyller målet alla ungdomar fullständig gymnasieutbildning.att ge en
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i kärnämnenUndervisningen6

Utgångspunkter1

medi anledning propositionen VäxaRiksdagsbeslutet våren 1991 av
nationellainfördes alla 16kunskaper innebar åtta kärnämnen påatt

specialutformadeinförts degymnasieskolan. har påi De ävenprogram
dennainnehåller yrkesämnen innebärFör de somprogrammen. program

den gamlaförändringen i förhållande tilldel reformen den störstaav
gymnasialhar införts igymnasieskolan. de åtta kärnämnenaSex av

vuxenutbildning.
tredjedel tidenkärnämnena omfattaråttaDe sammantaget avca en

garanteradderas omfattning i minstaochi gymnasieskolan. Kämämnena
undervisningstid gymnasiepoäng ärresp.

svenska 2 200hösten 1995svenska fr. äveno. m.
110engelska
110matematik
90samhällskunskap
30religionskunskap
30naturkunskap
80idrott och hälsa ej i komvux
30i komvuxestetisk verksamhet ej

kärnäm-fastställda för ochbetygskriterierKursplaner och är ettvart av
specialutformadenationella ochoch gäller för alla program.nena

ochnationellakärnämnen på allainföraMotiven för att samma
proposi-utvecklades ispecialutformadesedermera påäven program

vuxenutbild-ochgymnasieskolanmed kunskapertionen Växa om-
och harbet.l990/9l:UbUl650ningen 1990/91: 185prop. s.

ochvissa gymnasie-i propositionen vuxenut-upprepats omsenare
propositionen1991/922157 i12bildningsfrågor prop. samt oms.m.m.

komvux,för gymnasieskolan,betygssystemläroplan och ett nytten ny
kanMotiven1992/93:250 6.gymnasiesärskolan och prop.särvux s.

sammanfattas sålunda:
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kunskapergenerellakravställer högrearbetslivet

arbetenokvalificeradenågraknappastfinnsdetallagällerkraven -
kvar

bättrekrävsarbetslivföränderligttillsigkunna ettför att anpassa
kunskaperallmänna

kunskaperha bättrebehöverarbetesittpåverkakunnafor manatt

hoskunskaperpåkravställer högreochändrassamhällsförhållandena
medborgarealla

samhällsutvecklingen ärpåverkamöjligheterenskildes attden
hareller honhankunskaperallmännagodahurberoende av

sigskapaförutsättningar ettattökarkunskaperallmännagoda ens
ochkultur, mötenupplevelserutvecklande naturmedlivpersonligt av

miljöerochspråkområdenolikafrånmänniskormed

lärandelivslångtforbaskunskaperallmänna ärgrundgod enaven
återvändsgränder.utbildningssystemi utanstudierfortsattafor ettoch

skall fågymnasieskolanialla eleverföranförts enmotiv attDe som
bedömningkommitténsenligtkunskaper ärallmännabred bas av

godkärnämnenasåledes de åttagiltiga. Sammantaget enfortfarande ger
kunskaper.allmännabas av

kommitmycketihari kärnämnenundervisningenDiskussionen om
yrkesäm-innehållerdetill kärnämnenakoncentreras program somatt

fram-redovisardåproblemframlyftersåväl då mansommannen,
i kärnämnen.undervisningenutvecklinggångsrik av

någonframsökameningsfullt taintedet attfinnerKommittén nu
i kärnämnenundervisningenandelhurstatistik somform över stor avav

framgångsrik.undervisningen ärandeloch hurproblemhar stor somav
därskolorfinnsdetvi konstaterakanSamtidigt attlegio.Problemen är

möjliggjortdetvadFrågan äroch lösts. ärhanteratsproblemen har som
faktorervilkaredovisaocheftersökavaltKommittén har somdetta. att

framgångsrikblirochutvecklaskärnämneniundervisningengör att
ochyrkesämnenandelmedgår på storeleverföräven enprogramsom
ochlärareskolledning,de fallisaknasfaktorerfördetvad är som

problem.endastelever ser
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underlag från Skolverket,kommitténsitt arbete harI använt rapporter
förarbetsgrupputbildningsdepartementetsfrånfrån forskare, rapporterna

andraremissyttrandenagymnasieskolakursutformad översamt gruppens
Kommitténgymnasieskola för allaKursutforrnad1994:139Dsrapport

diskussionerskolbesök och då förtantalhar gjortoch dess ledamöter ett
eleverskolledare, lärare ochmedför sig gettsomgrupper avvar

problem ochvad upplevskunskapkommittén värdefull somsomom
i skolan.utvecklingenpåverkarvilka faktorer som

anordnatmed Skolverkettillsammansoktober 1995Kommittén har i
under-sammanlagtför 600seminarium på orterett ompersonersex

både med-därmed yrkesämnen,i kärnämnen påvisningen program
för be-underlagkommitténseminariedeltagareochverkande gav

vi erkänna,exemplen måsteframgångsrikade ännudömningar. är,Men
svårundervisningen i kärnämnenvisar ärså länge få. Det att en

finnsexempelgodagymnasieskolan.svenska Deför denutmaning som
framgångs-uppgift. exempel påomöjlig Deändå det intevisar äratt en

kapitel.i dettaseminariet, beskrivsredovisades pålösningar,rika som

medSvårighetema6.2 gemensamma
de redovisaskärnämnen avsom

debattenallmännaoch i denlärare

itreårigaför alladesammaför kämämnenaKursplanema är program
Elevernasvuxenutbildning.gymnasialförgymnasieskolan ochden nya

i debetygshänseende med kravenijämförskunskaper gemensamma
betygskriteriema.med deochkursplanerna gemensamma

treårigaochyrkeslinjertvåårigamedgymnasieskolan,gamladenI
devissaomfattandeolikakursernalinjer,studieförberedande avvar -

studieförberedan-enbart deförekomärämnen gemensammasom nu
dvs.jämfördes inomkunskaperlinjema och elevernasde grupp,resp.-

sig.för Detstudieförberedande linjernadeför sig ochyrkeslinjema
hakaninteoch lärareskolledarefortfarandefinns att mansom anser

och elevermed yrkesämnengår påkrav på elever programsomsamma
naturvetenskapligtsamhällsvetenskapligt och trots attgår program,som

medkärnämnenoch harlika långautbildningarna är sammanumera
naturvetenskapligaochsamhällsvetenskapligadekursplaner. Attsamma

dvs.karaktärsämnenocksåinnehåller ämnen somsammaprogrammen -
dessaiytterligare kurserhar ämnenbådadessaeleverna påatt program

kämämneskursen.i självakravenmedblandasfår inte samman-
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Kommittén vill också hänvisa till vad kommittén anför om gym-: nasiepoäng och minsta garanterad undervisningstid i kapitlet om
kursutformning och betyg.

Motiven anförs kärnämnen växlar från demmotsom gemensamma
inte motiven för reformen till dem vill leva tillaccepterarsom som upp

reformen tycker det svårt.ärmen
Andra i princip det finns kärnämnen på medaccepterar att program

yrkesämnen inte det höga krav på kunskaper iärattmen samma
kämämnena på alla treåriga Eleverna på medprogram. program
yrkesämnen behöver enligt dessa inte läsa lika mycket matematik,
engelska borde få kortare, enklare kurs. Somliga kallarutanosv. en en
sådan inriktning för vardagsmatematik. Andra eleverna påattmenar

med yrkesämnen bara behöver yrkesmatematik, yrkesengelskaprogram
Det för dessa synpunkter kraven bör lägreär attosv. gemensamma vara

i kärnämnen for de elever går på med yrkesämnen.som program
lärareDe kritiska till kärnämnen uttrycker oftaärsom gemensamma
för deras elever ställs inför alltför höga dettakrav ochatt atten oro

kommer leda till elevernas självförtroende knäcks. Kommittén haratt att
uttalanden det inte rättvist ha bedömning formött är attsom samma

yrkeselever och elever på studieförberedande program. Elever på
med yrkesämnen bör också få chans få överbetyg någonattprogram

gång".
Praktiskt alla ungdomar direkt98 % går från grundskolan tilltaget

gymnasieskolan. innebärDetta omställning för lärare har sinstoren som
bild gymnasieskolan från den tid de hade hela sin tjänstgöring påav
teoretiska linjer och gymnasieskolan fortfarande urvalsskola.var en

finns också lärareDet har sina arbetsmetoder ochomprövatsom som
i samband med det fått intresserade, framgångsrika elever i kämämnena
också på med yrkesämnen.program

denI andra från Arbetsgruppen för kursutformadrapporten gym-
nasieskola, Kursutforrnning för alla, finns i analysuppsatsen en av
svårigheter for elever i skolan. finns eleverDet vill inte kan;som men
elever kan inte vill; elever inte vill och inte heller måste;som men som
och slutligen elever varken kan eller vill. Enligt kommitténssom
erfarenhet det ytterligt få elever tillhör den sistaär Närsom gruppen.
undervisningen utvecklas kan de allra flesta elever kunskapsmålen.nå

framgårDet emellertid Skolverkets uppföljning kursplaner ochav av
betygskriterier det finns utbredd uppfattning bland skolledare ochatt en
lärare alla elever inte skall läsa kurser i kämämnena och inteatt samma
betygsättas efter Kraven i kämämneskursemasamma normer. anses vara
för höga eleverna på med yrkesämnena inte tillnårprogram upp-

nivå elever på övriga Eleverna samhällsveten-påsamma som program.
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förskapligt naturvetenskapligt tycker vissa kurseroch ärattprogram
lätta.

uppgiften 60 %Kommittén under våren 1995mötte att emot avupp
skulle få underkänt i kämämnena.eleverna på med yrkesämnenprogram

de allrai engelska kom i maj och visadesedan kursprovet 1995När att
flesta blev godkända, uppstod följande reaktioner:elever

inte klara sig högskolanfått godkänt kommer påelever attsom
studieförberedande bara ha överbetygska elever på program

kraven lågaförär
för enkelt.ärprovet

kritikenbedömning kan det ligga något iEnligt kommitténs att provet
kritik hävdatsannolikt också något i denför enkelt attäri sommen-

kursplanemaslärare ställt högre krav Deän avsett.var nyai som
ledning.frihet också mindre Kurspro-utformning lärare större menger

resultatstyrdaför den mål- ochförsta utfonnatsdetärvet nyasom
kursplanen.kunskapsmålen irelaterat tillskolan och kursprovet är

för lågakraventyder deReaktionema på ärattprovet att som anser
kursplanerna.i de aktuellainte utgår från målen

i matematik.också kursprovgenomfördesslutet våren 1995I ettav
dåligtinte såresultatet i engelska,Resultatet mycket änsämre menvar

detintressant kunna konstateraförmodat.vissa lärare Det attär attsom
svårighets-matematik hade feliinte blev några att provetprotester om

grad.
utvecklingenfortsättningen följaifinns anledningDet att avnoga

elevresultaten.
ikurskravende högauppföljning lärareEnligt Skolverkets attanser

undervisningstidengaranteradedel denkräver så långkärnämnena av
och yrkesämnen.mellan kärnämnensamverkandetta försvåraratt

samverkangenomföraplanera för ochinte hinnerdeLärarna attuppger
i detbelysassådan samverkan kommermellan Frågan attämnen. om

exempelexempel. Enligt dessaGodaavsnittet ärföljande under
inlärningenundervisningen ochmetodsamverkan görtvärtom somen

problemetocksåeffektivare. Kommittén kommer attatt tasenare upp
garanteradedvs. den minstakunskaperna,skolor fokuserar tiden änmer

kunskaperkraven på defårundervisningstiden änstyra sommer
problemundervisningen. Ett äreleverna skall uppnå attannatgenom

ochstyrande läroplanbetygskriteriema uppfattas än program-som mer
mål.i
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Kommittén har vid sina diskussioner med lärare fått förslagäven attom
det bör olika kursplaner i de olika Enligt dennavara programmen.
uppfattning skall alla innehålla kärnämnen medprogram samma samma
svårighetsgrad ha olika innehåll beroende Kommitténmen program.
tolkar dessa förslag lärarna efterfrågarså stöd för planeraatt att
innehållet i sin undervisning. Kursplanerna i den mål- och resultatstyrda
skolan innehåller inga uppgifter metoder innehåll i under-ochom
visningen. ankommer på lärarna tillsammans med elevernaDet att -
utifrån de krav kunskaper eleverna planerapå skall uppnåsom -
undervisningen, dvs. välja innehåll och arbetssätt. mål- ochDenatt nya
resultatstyrda skolan ställer således höga krav professionalitetpå lärares
i bemärkelsen val organisation och innehåll.av

Den skolan också lärarna möjligheter utifrån sinstörre attnya ger
professionalitet dra sitt ökade handlingsutrymme för bådenytta attav ge
eleverna sig skolarbetet.och själva utbytestörre av

kursplanerna ochEnligt Skolverkets uppföljning upplever lärarna
betygskriterierna och det tidskrävandeotydliga mycketäratt attsom
konkretisera och betygskriterier för eleverna. Kommitténkursplaner

ofta inte fårdelar erfarenheten med Skolverkets eleverexperter att
tillräcklig information kursplaner och betygskriterier. elevernaDärom

betygskriterier tycker elevernafått med och diskutera kursplan ochvara
inflytande planeringen undervisningen.de har Detta äröver ettatt ett av

bärande motiv för reformen.

Goda exempel6.3

Exemplet Infårgning6.3.1

kärnämnen yrkesämnenInfärgning betyder undervisningen i och taratt
varandra. Infárgningen förutsätterintryck färg varandra och stöderav

i kärnämnen och lärare i yrkesämnensamarbete mellan lärarenäraett
och bygger ömsesidig respekt för varandras Infárgningenpå ämnen.en
förutsätter förutsättningar samarbeteskolledningen föräven att ger
mellan yrkeslärare.kämämneslärare och

och bättreSamverkan mellan kärnämnen yrkesämnen ger en
inlärning och helhetssyn kunskap. Eleverna blir härigenom bättrepåen
förberedda medför framtida yrkesliv och studier. Elever på program
yrkesämnen klarar bättre den ökade mängden kärnämnen när ämnena
samverkar blir effektiv. får stärktoch utbildningen Elevernamer
självförtroende.
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vidgatfickElevernadetta:belysa ettfårlärarefråncitatEtt en
ochklararesammanhangsågkunskapsinhämtande. Desittperspektiv i

ökadefåttVi harsvarsformuleringar.sinaianalyserandeblev mer
blivitharlärarearbetetochvarandrasi merakunskaper ämnen som

intressant.
omfattandebådesamverkanexempel påbramångafinnsDet mera-

samarbetsprojekt.koncentreradekortaellersamarbete,fortlöpande
välsamarbetetblygsamt. NärbörjakanSamarbete är somprocessen

kring.samverkagårområdenmånga attlärarefinnerbörjat som
ocheleverbådeföroch intressanteffektivblirUndervisningen mera

lärare.
börjadeGöteborg. DetfrånkäntInfårgningsbegreppet är mest

harstödutbildningsförvaltningensKortedalagymnasiet. Genom
Göteborg.igymnasieskolorallaprinciptill isprittsinfárgningsmetoden

bl.a.1998för 1996skolorGöteborgsförverksamhetsplanen angesI -
fårundervisningsmodellerämnesövergripandeförriskfinnsdet attatt en

Elevemaskunskapsinhämtandet.ämnesmässigaför dettillbakastå
sökasjälvständigtkunskapssökande ochi sittaktivamöjligheter att vara

därförochhelhetssynskapaföraspekterviktiga attkunskapefter är en
problembaseradlärarlag, samtpåbyggerutbildningsmodellerskall som

programområden.samtligainomutvecklasundervisningprojektinriktad
yrkesförberedandepåantalet elevervidareVerksamhetsplanen attanger

för hög.i kärnämnengodkänt ärförnivånnårinteutbildningar som
syftarinfárgningkaraktärsämnenochmellan kärnämnenSamverkan

studiemotivationochinlärningstimulerarmetoderutvecklatill att som
samtligapåochprogramområdensamtligautvecklas inomoch skall nu

skolenheter.

iElevenExemplet centrum6.3.2

medantal lärarearbetarVänersborgiSjöberggymnasiet ettBirgerPå
arbete.sittförhar egetelevenutgångspunkten att ansvar

ochöverblickbaraikursen moment,delar avenvarLärarna somupp
planerarElevenutbildningen.slutfördefullgjortskall ha näreleverna

skall arbetavad elevensjälvväljerfråga,iistudiersinasjälv ämnet
elevernaarbetar närainlärning. Lärarnaför sinsjälvharmed och ansvar

utifrånvarje elevochstöderhandleder, uppmuntrarundervisar,och
samverkaroch lärarnaårskurslösUndervisningen ärbehov.elevens

yrkesämnenochmellan kärnämnenämnesgränserinom överämnet, -
iundervisningskolsalar pågårvissaIoch programgränser.över|

samtidigt.och kämämneyrkesämne
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Genom eleverna själva planeraratt sin studiegång och sin inlärning
får de totalt inflytandeett sitt skolarbeteöver inom förramen-
kunskapskraven i kursplanen. Varje elev studerar utifrån sin egen
kunskapsnivå, arbetar i sin takt, så länge det behövs för klaraegen att

och väljer han/hon villmomentet när samverka med andra elever. Vissa
genomförsmoment börjanI gymnasietidengemensamt. arbetarav

eleverna ofta enskilt. Ju längre tid de gått i gymnasieskolan desto mera
arbetar eleverna två eller tillsammans. Gruppernatre bildas sponant,

läraringripande.utan
Eleven utvärderar sitt arbete och väljer själveget han/hon villnär när

redovisa sina kunskaper och sitt arbete för läraren. Resultatet följs
kontinuerligt i lärar- och elevjoumaler. Läraren har kontaktnäraupp
med varje elev och elevens motgångar och framgångar i studierna.
Läraren sällan föreläsare, oftastär handledare.

Eftersom inte alla elever arbetar med behövs ingamomentsamma
klassuppsättningar läromedel och kan i stället använda fleraav man
läromedel i och kurs, vilka kan komplettera varandra.en samma

Studieavbrotten liksom disciplinproblemen har i princip upphört- -
sedan lärarna gått till det elevcentreradeöver arbetssättet. harLärarna
fått betydligt bättre arbetsmiljö.en

Skolledningens övergripande målsättning bl.a.är att

varje elev skall på elevensmötas nivåegen-
varje elevs självförtroende skall stärkas för successivt alltatt en-

självständighet ochstörre ansvarstagande skall uppnås allt eftersom
utbildningen fortskrider

helhetssyn skall prägla arbetet och innebära samverkan mellanen-
ämnen/kurserprogrammens

mångfald och flexibilitet skall prägla allt arbete.-

6.3.3 Exemplet Problembaserad inlärning

Birgittaskolan i Linköping använder problembaserad inlärning, PBI.
Skolan indelad i arbetsenheterär och lärarlag. Eleverna arbetar i
basgrupper och använder bestämd ordning för identifiera och lösaatten
problem. Under arbetet har mellangränserna liten betydelse.ämnen
Eleverna söker informationer på många håll medan de vanliga läroböck-

minskar i betydelse. Vid Birgittaskolan använder också ochema ITman
får härigenom kontakter med och kan inhämta informationer från bl.a.
skolor och universitetsinstitutioner i andra länder.även
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planeringeninflytande påavgörandefår elevernaPBIGenom ett av
sinproblemlösningsförmåga,sinutvecklarElevernainlärning.sin

skalldePBI-modellen ingårsamarbetsförmåga. I attochkreativitet
olikaflerahanterasiglär ut-elevernaocharbetesitt attutvärdera

redovisningstekniker.ochvärderings-
underlättarPBI-metoden ävenpåtyderteckenMånga att svaga

sinautifrånfår arbetadeinlärningelevers egnaatt meragenom
förutsättningar.

handledarroll.tillutvecklasLärarrollen en

verksamhet:för sinmålföljandeantagitharBirgittaskolanl
i

ochutvecklingpersonligai elevernasfrämjaskallUtbildningen ge-
studier.för sinal möjligheterdem att ta ansvar

l harochskapandeaktivt ettmänniskavarje ärgrundsynVår är att-
andra.medsamverkabehovnaturligt attav

positivtochgenerositetöppenhet,präglasskallarbetsmiljöVår av-
tänkande.

slutsatserKommitténs6.4

i kämämnenaundervisningen ärmedvetenKommittén en avattär om
gymnasieskolan. Idenilärarnaförutmaningarnade största nya

förmotivenkommitténrekapitulerade attkapiteltill dettainledningen
detKommitténmed yrkesämnen.påinföra kärnämnen anserprogram
förmotivenuppgiftangelägen göraförsummad attmenvara en

gymnasieskolan.iarbetarallahoskändareformen som
dettairedovisatkommitténarbetsmetoderexempel påDe somnya

skolled-allaharDedragvissahar gemensamt.olikakapitel enär men
harDeförändringsagenter.lärareochförändring ärstöderning somsom

undervisningbehovelevernasledstjäma,läroplaneni sommålen avsom
ochundervisningstimmarvidfixerademindreutgångspunkt och merär

lärarnaocharbetesittinflytandeharElevernaresultatet.vid
samarbetar.

avgörandeskolledningenharerfarenhetkommitténsEnligt en
iarbetetutvecklingbeståochskall bliför detbetydelse enavatt en

pedagogiskledarerollsinutvecklakanrektorskola. Om avsom
utvecklingskolansförbetydelsestrategiskden blikanverksamhet av -

deocksåbehöversikt. Härlängrepååretdetinte bara utannärmaste
betydelselikastimulans. Avochstöd storrektorpolitikernalokala ge

idetdetutvecklasskall är attverksamhetenförskolledningen attsom
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skolan också finns lärare förändringsagenterär och dessa fårsom att
stöd i den rollen.

En rektor bör i idealfallet kombinera pedagogiska, organisatoriska
och ekonomiska insikter med förmåga till personalledning. denI
självstyrande skolan har rektor dessvärre ofta sig nödsakadsett att
koncentrera sig på ekonomi, område få rektorer harett utbildningsom
för. Organisationen och ekonomin blir viktigare pedagogiskaän
överväganden reformen förutsättertrots att aktiv ledning denen av
pedagogiska verksamheten.

Skolledare och lärare elevernas behovtar utgångspunktsom som -deras behov kunskaper och deras sociala situation oftare bereddaärav -
sina arbetsmetoderatt ompröva och finna för nå målen.vägar attnya

Skolledare och lärare läroplanensätter och programmålen isom
förgrunden kan på sitt arbete helhetsperspektiv. Kommitténett harse ur
också funnit framgångsrika lärare i denatt meningen deras eleveratt-
har framgång i studierna utgår från de gällande kursplanerna ochnu-
inte från gamla kursplaner. Kommittén har också funnit lärarna självaatt
vinner på byta arbetsformer. Deatt exempel kommittén beskrivitsom
visar detta.

Det möjligen naturligtär lärare länge arbetat i detatt regelstyrdasom
låter betygskriteriemasystemet undervisningen i högrestyra grad än

läroplan, programmål och kursplaner. Detsamma gäller lärare och
skolledare låter timmarna i stället för elevernas behovstyrasom av
undervisning för nå kunskapsmålen i kursplanerna.att Genom systemet
med gymnasiepoäng på godkända kurser har tiden blivit flexibel. Det är
viktigt de arbetar i skolan uppfattaratt förpliktelsen varjeattsom ge
elev så mycket undervisning krävs för eleven skall kunskaps-nåattsom
målen. Kommittén kommer i kapitlet Kursutformning och betyg att

diskutera frågannärmare minsta garanterad undervisningstid ochom
gymnasiepoäng.

Det för eleverna och derasär kunskapsutveckling gymnasiesko-som
lan finns. Detta innebär eleverna skall behandlasatt individer medsom
rätt med och bestämma huratt de skall lära sig. Då kommervara
katederundervisningen, frontalundervisningen, upphöraatt som
dominerande metod i den svenska skolan. Kommittén vill betona vikten

arbetet organiseras så detatt blir elevcentrerat.att Det särskiltav är
anmärkningsvärt eleverna i gymnasieskolan haratt mindre inflytande

sitt arbeteöver eleverna i grundskolan.än
Kommittén vill betona vikten lärare med utgångspunkt i denattav

läroplanen tillsammans diskuterar kunskapssyn och människosyn.nya
Genom sådana diskussioner stärks det själva kärnan i lärarrollenärsom

det det förär alla lärare oberoende ochsom ämnegemensammaw av



kärnämnenUndervisningen 49iSOU 1996:1

kategori.
lärarebeskrivas yrke.Läraryrket brukar Deett ensamt somsom

tillfredsställelse i yrket.funnit de kännersamarbetar har störreatt
deskolan blir intressantare eftersomfinner elevernaDessutom att ser

undervisningen ifinnersina studier.sammanhang i Lärarna att
blir både effektivare och intressantareyrkesämnen och kärnämnen även

börjaroch i karaktärsämnensjälva. i kärnämnenför dem Lärare som
Enligt Skolverketssamverkansmöjligheter.samverka, finner flerstrax

särskiltintegymnasiereformen dock samarbetetutvärdering är ännuav
yrkesför-denden akademiska ochframträdande de kulturernaoch två -

sida vid sida.ankrade lever kvar-
samarbete mellanfrågan hurintresseKommittén har ägnat stort

för samarbetetutgångspunktenviktigasteolika lärargrupper uppstår. Den
vinner samarbetet. Denoch karaktärsämnetbåde kärnämnetär att

och yrkeslä-mellan kämämneslärarepedagogiska klyftansociala och
särskildabehövssvårforcerad detemellertid ibland såkan attvararare

insatser från skolledningen.

besök funnitVi har vid våra

ochutifrån läroplanenalla lärare arbetarsamarbetet främjasatt om
programmålen

förutsättningplaneringsdiskussioner äratt engemensamma

fort-studieresorochstudiedagar samtatt gemensamgemensamma
bildning underlättar

det skapasutnyttjas såskollokalema mötendet underlättar attatt om
mellan ämnen

samarbetet.för lärare underlättaruppehållsrumatt gemensamma
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Arbetsplatsförlagd utbildning7

Bakgrundl
l

i denför utformningen yrkesutbildningenviktig utgångspunktEnl nyaavll denfrån Arbetsgruppen förgymnasieskolan förslagen översyn avvarir ÖGY-försök,ÖGY och de försök,yrkesutbildningengymnasiala
riksdagsbesluteftergenomfördes under åren 1988 1992som -

utveckling1987/882102grundval propositionen prop. avomav
gymnasieskolan.yrkesutbildningen i

analyserahuvuduppgiftenEnligt direktiven till arbetsgruppen attvar
yrkesinriktadeför den gymnasialautveckling och förnyelsebehovet av

fömyelsearbete.riktlinjerna för dettadrautbildningen attsamt upp
gången iutbildning användes förstaarbetsplatsförlagdTermen

inbyggdförsamlad beteckningtill arbetsgruppendirektiven som en
företagsskolor.lärlingsutbildning ochgymnasialutbildning, praktik,

ÖGY få bildsamtliga gymnasieskolorenkät tillsökte avengenom en
utbildning.arbetsplatsförlagdaomfattningen dennaden totala av

utbildningstiden SOUomfattade cirka 6 %Resultatet visade denatt av
medminstanmärkningsvärt lågt, interesultat49.1986:2, Detta ärs.

timplaner-obligatoriskt inslag islagpraktik olikatanke på ettatt varav
och Vd-yrkesinriktade linjer Dk-, Ss-, Te-tvååriga Du-,för flerana

T-linjenl. i årskursundervisningen i yrkesämnetVidarelinjerna och var
ÖGY föreslogtill arbetsplatser.helt förlagd NärBa-linjen i regel2 på

förkortat APUfortsättningenarbetsplatsförlagda utbildningen idenatt
ochårskurs l 2undervisningstiden underminst skulle omfatta 10 % av

denökninginnebar detta väsentligi årskurs60 % 3samt aven
till arbetsplatser.skulle förläggasutbildning som

ÖGY utbildningskulle justviktigtEnligt det APUatt varavar
pedagogisktindelade i moduler, dvs.skulles. Kursplanema135. vara

arbetslivet.behov inomväl avsnittavgränsade ettmotsvaras avsom
ÖGY skullemodulercentralt skulle vilkaföreslog detatt somanges

ochTvåårig drift-kontorslinje,distributions- ochDk Tvåårig Du
tekniskTvåårigsocial servicelinje,underhållsteknisk linje, Tvåårig TeSs

linje.vårdlinje, Fyraårig teknisklinje, Vd Tvåårig T
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kunna arbetsplatsförläggas.
ÖGY såg viktigt medel förAPU höja den gymnasialaett attsom

yrkesutbildningens kvalitet. Genom får förbättradeAPU eleverna
möjligheter följa den aktuella utvecklingen inom yrkesområdet. Deatt
får vidare bildgod vilka krav ställs på de yrkesarbetande.en av som

ÖGY beräknade kostnadsökningama för till omkringAPU 1,2
miljarder kronor. skulle för kalenderåretDetta 1985 0,33 %motsvara av
den totala lönesumman i riket.

ÖGY-försöken7.2

På grundval riksdagsbeslut under våren fick Skolöverstyrelsen1988av
SÖ i genomförauppdrag försöksverksamhet med treårigaatt en
yrkesinriktade linjer. Försöksverksamheten bedrevs under år ochtre
omfattade intagningsplatser.20011mestsom

propositionen utveckling yrkesutbildningenI i gymnasieskolanom av
framhöll statsrådet bl.a. 1987/88:102,prop. 22:s.

Jag vill betona innehållden föreslagna utbildningen till sittatt nu
skall regleras kursplan och innebära arbets-i undervisning påen
platsen. skall lika planlagd i deDen undervisningenvara noga som
skolförlagda delarna. utesluter inte arbetsplatsförlag-delDetta att en

motivationda samtidigt bör ha till syfte öka ungdomarsmoment att
arbetslivet. denoch deras kunskaper aspekter påDessaom senare

arbetsplatsförlagda utbildningen särskilt viktiga i årskursen.förstaär

motsvarig-arbetsplatsförlagda utbildningen alltså direktDen utgör en
het till den i huvudsak skolförlagda utbildningen. Innehållet är
kursplanestyrt i sina detaljer till den utbildandemåstemen anpassas
arbetsplatsens verksamhet.normala

ÖGY:sOmfattningen försöksverksamheteni följde förslag,APUav
dvs. utbildningstiden i vardera årskurs i10 % och 2 och 60 %1av
årskurs

SÖdenna försöksverksamhet disponerade särskilda medel förFör
utarbetande modulindelade förkursplaner, lärarfortbildning ochav
ersättning till arbetsplatser elever i APU.tog emotsom

ÖGY-försöken,En särskild utredning tillsattes för utvärdering av
UGY, lämnade flera delrapporter. sin slutrapport 1992:25I SOUsom
Utvärdering försöksverksamheten med yrkesinriktadtreårig ut-av
bildning i gymnasieskolan framhölls bl.a. givit skolor,försökenatt
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inteerfarenheter,värdefullamycketskolmyndigheterochskolhuvudmän
utbildning 12.s.arbetsplatsförlagdminst av

med APU:n.nöjdaöverlagelevernavisadeUtvärderingen att var
ställtallt deframförelever,VissaAPU.önskadeeleverMånga sommer

produktionendeltagit ibesvikna. Dekrav på APU:n,höga somvar
sådanaSärskiltväxlade.Kvalitetenbetalt.fåttbordedeansåg att

byggbranschenpraktik,erfarenhetermed t.ex.branschområden stora av
Flerapå APU:n.kvalitethögupprätthållakundevårdområdet,och en
styrdhårtsåomfattningen APU:nkritikriktadeskolor attmot varav

Utvärderingendetaljerade.såkursplanernaochårskurs att varper
arbetslivetochskolan ärmellansamarbetetockså enpekade att

yrkesrådenlokaladehadeförsökenIför APU.förutsättningviktig
vållatsällanhade intehandledarepåTillgångenvitaliserats.överlag

försöksverksamheten.inombekymmer| u varitOGY-försökenutredningenframhöllSammanfattningsvis att enl yrkesut-gymnasialadenutvecklingenfortsattadengrund förgod av
dennackdelvarit startahade attDet stor gym-bildningen. nyaen

försökbredai detkunnathuvuddragen prövas somnasieskolan attutan
stånd.tillkorn

reformeringBeslut7.3 avom

gymnasieskolan
proposi-iregeringenhadesin slutrapportavlämnatUGYRedan innan

gymnasieskolankunskapermedVäxa1990/9l:85tionen prop. om-
bet.1991juniiriksdagenochförslaglämnatvuxenutbildningenoch
intereformeringbeslutfattat:3561990/91rskr. avUbU16,1990/91: om

gymnasieskolan.helautbildningenyrkesinriktade utandenbara
skullemed yrkesämnendetingick bl.a.beslutdetta attI program

utgångspunktmedgenomförasochplanerasskulleinföras APU som
skullefastställts. APU:nundervisningsmålochutbildnings-i de som
förmöjlighetmedstudietidentotaladen%minst 15 enomfatta av

utökas. Iskulletiddennabeslutautbildningen attförstyrelse att om
reglerad,årskursernamellanÖGY-försöken APUfördelningen avvar
denIarbetsplatsförläggas.fickmodulerkurser nyavilkaliksom som

lokalt.frågordessagymnasieskolan avgörs
lägrenågotgymnasieskolan hardenobserverasbör enDet att nya

prop.ÖGY-försöket propositionenhade. Ivadandel APU än
harelbranschenframhöllskunskapermed att t.ex. en1990/91285 Växa

APU.försvårarstruktur som
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utbildningsutskottetsI betänkande fanns precisering beträffandeen
APU:n:

Utskottet vill vidare erinra den arbetsplatsförlagdaatt ut-om
bildningen inte praktik. Företagen åtarär sig nämligen utbild-en
ningsuppgift och skall tillhandahålla utbildade handledare.

I sammanhanget bör den arbetsplatsförlagdanämnas delenatt av
yrkesutbildningen i vårt land betydligt mindreär i andra länder, inkl.än
de nordiska länderna. I den lärlingsutbildning finns i många ländersom
sker del utbildningen på enda arbetsplats.stor sådana dualaIen av en
system får eleverna hela sin yrkesutbildning på arbetsplats,samma
vilket innebär de deltar i produktionen och får djupgåendeatt kunskaper

just det företagets aktuella kompetensbehov och sociala miljöom men
knappast någon insikt i branschens framtidastörre utveckling.

7.4 Nuvarande bestämmelser APUom

bestämmelserDe APU f.n. gäller återfinns i kap.5 9 lO §om som -
gymnasieförordningen.

Enligt dessa bestämmelser skall förekommaAPU alla nationellapå
med yrkesämnen. Styrelsen för utbildningen förprogram attansvarar

APU:n uppfyller kraven och skall anskaffa platser för APU. Arbets-
livskontakterna behövs för APU skall redovisas i skolplanen.som
Endast kurser i yrkesämnen får arbetsplatsförläggas. APU skall omfatta
minst 15 veckor och varje vecka APU skall timmars24motsvara
undervisning i skolan. Rektor beslutar vilka hela eller delarom av
kurser skall arbetsplatsförläggas. Om platser i tillräcklig omfattningsom
inte kan anskaffas skall styrelsen för skolan underrätta Skolverket om
detta.

Att bestämmelserna iAPU veckor i stället förnumera procentanger
den totala utbildningstiden har sin grund i gymnasieskolornaav att

tolkat innebörden 15 % olika som eller9 veckor.sätt 15 Dettaav
påtalades bl.a. i betänkandet Höj ribban Lärarkompetens for yrkesut-
bildning SOU 1994:101.
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APUUndersökningar7.5 om

undersökningarantalrelativttagit delharKommittén stortett omav
här.materialdessaAPU. Några angesav

heldags-Utbildningsdepartementetanordnade ettapril 1995I
ochseminarium,i detta Kommun-DeltagarnaAPU.seminarium om

utbildningsnämnder/organisationer,fackligaLandstingsforbunden,
anmodatshadebranschorganisationer,ochgymnasieskolormotsvarande,

kortfattade PM.ipå APUsinredovisaatt syn
internrapportSkolverketsdeltagitvidareKommittén har av

94-05-02.93:1066,utbildningarbetsplatsforlagd DnrMöjligheter till
under-SkolverketsuppgiftsinsamlingpåbyggerRapporten somen

med-gymnasieskolorkommuner. Femtoni tolvgjordevisningsråd
landstingsskolor.verkade, därav tre

1995gjorde underArbetsgivareföreningen SAFSvenska enmars
fungerar. IAPUföretagenreda på hurför attundersökning att ta anser

iSAF-delägareallautsändes tillenkätingickundersökningen somen
undersökningenfrånResultatenlandet.fördeladeelva kommuner över

exempel pågodautbildningArbetsplatsförlagdiredovisas rapporten -
företag.ochmellan skolasamarbete

samverkansfonnerberörprojektantalSkolverket pågårInom ett som
tagitharKommitténpå APU.kvalitetenarbetslivochmellan skola samt

skola-arbetslivSamverkanseptember 1995frånlägesrapportdel av en
skettdatainsamlingpåbygger9421714. DennaDnr rapport somen

sjuinomenkätundersökningdelsintervjuer,dels engenomgenom
harundersökningengymnasieskolor. Ivid tiomed yrkesämnenprogram

utbildningsansvariga/handledare53skolledare/yrkeslärare,deltagit 32
totalt 133elever,och 48 personer.

enkät-april 1995undergjordeKommunförbundetSvenska en
iredovisadedennafrån rapportenResultaten ärAPU.undersökning om

gymnasieskolan,iutbildningenarbetsplatsförlagdadenUndersökning av
gymnasieskolor.samtligatill 411utsändesEnkätennovember 1995.
gymnasieskolorhar 47dessa%. Avskolor 78frånerhölls 321Svar

SamhällsvetenskapsprogrammetochNaturvetenskapsprogrammetendast
yrkesämnen.medoch inget program

Kvantitetsfrågor7.6

tillåtnaminstadenalltidharAPUbestämmelserna angettsI om
oftaandelen APUeftersomnaturligtvaritharomfattningen. Detta

studievägar.olikamellanvarierat
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intressantEn frågeställning i vilken utsträckningär gymnasieskolorna
uppfyller minimikraven vad gäller omfattning APU. Några deav av

refererade undersökningarna denna fråga.tarnyss upp
Enligt Skolverkets undersökning 1994 endast tredjedelanser en av

de tillfrågade skol- och branschrepresentantema det möjligtäratt att
uppnå den föreskrivna omfattningen.

Enligt Kommunförbundets enkät 39 % gymnasieskolornauppger av
den normala omfattningenatt APU 15 veckor ellerär Attav mer.

andelen inte högre förklaras iär bestämmelsen 15rapporten attav om
veckor inte varit känd före enkättillfället. 62 % gymnasieskolornaav

eleverna kommer kunna få sinatt APU tillgodosedd fulltattanser ut.
Möjligheterna få elever på APU visar i Kommunförbundetsatt ut

enkät variationer mellan olikastora Höga procentsatserprogram.
uppvisar följande program:

Omvårdnadsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och restaurangprogrammet
Livsmedelsprogrammet
Naturbruksprogrammet

Stora problem med utläggning harAPU särskilt Medieprogrammetav
och Elprogrammet.

Även Skolverkets 1995 framhåller det skillnaderrapport äratt stora
mellan branschernas uppfattning vad lämplig omfattning förärom som
APU. Inom branscher med utbildningstradition och stabilt stöd från
yrkesråd/programråd omfattningen 15 veckor lämpligatt äranser man

under lågkonjunktur.även enkätsvarI sägs:ett

Vi skulle kunna tänka öka den arbetsplatsförlagda delen,attoss
särskilt i läge med normal konjunktur, då har kvalitetett APU:n en

skolan inte kan konkurrera med. börMan lägga utbildningensom
där den det bästa resultatet.ger

Som tidigare skall styrelsen för utbildningennämnts till Skolverket
anmäla APU inte kan anordnas i föreskrivenatt omfattning. tillFram
oktober har1995 Skolverket fått anmälningar från skolhuvudmän.35
Av dessa gäller Elprogrammet.29 9 anmälningar har inkommit
beträffande vardera Medieprogrammet och Industriprogrammet 7samt
anmälningar beträffande Fordonsprogrammet. Skolverket framhåller i

några säkra slutsatser beträffanderapporten förutsättningarnaatt för att
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anordna inte kan dras, eftersom fleraAPU utbildningar inte pågåttännu
i år.tre

Kvalitetsfrågor7.7

undersökningarDe kommittén tagit del visar klart från bådeattav man
skolans och elevernas sida uppskattar Enligt KommunförbundetsAPU:n.
enkät skolorna90 % APU som hjälpmedel nåatt att ut-anser av
bildningsmålet för programmet mycket värdefull eller52 %är
värdefull 38 %.

Skolverkets undersökning visar1995 många elever 32 48att av
tillfrågade har positiv inställning till delar yrkesutbildningenatten av
ligger på arbetsplatser. hälften elevernaMer 26 48än attav av menar
utbildningen effektiv på arbetsplatser i skolan. eleverMångaär änmer
34 värdefullt komplement utbildningen48 APU tilläratt ettav anser
på skolan.

Skolverkets innehåller intressanta de tillfrågadeuttalandenrapport av
företagsrepresentanterna. företagsrepresentantemaGenerellt attanser

eleverna möjligheter skaffa sig kvalitet.APU kunskaper högattger av
Detta gäller bl.a. insikt i den sociala strukturen arbetsplats,på en
förståelse för krav på kvalitet och förmåga arbeta i lag ochattansvar,
kännedom teknik. företagsrepresentant skriver:aktuell Enom

Arbetslivserfarenhen det inte simulera verkligheten, bådegår att att
lösa från tillarbeta självständigt och arbeta i lag, uppgiftatt starten

mål, sig initiativ. Skolan kanske för tillrättalagd detlära ärtaatt men
måste väl i början.såvara

viktig fungerande mellanEn förutsättning för väl samarbeteAPU är ett
skolan Kommunförbundetsoch arbetslivet. Enligt enkät 73 %anser av
skolorna samarbetet gott.äratt

enkät- Skolverkets undersökningoch intervjusvaren i 1995Av
framgår det finns lokala skillnader i fråga hur samverkanatt stora om
skola-arbetsliv utbildnings-fungerar. branschområden medInom
traditioner fungerar dessa finns också i regelAPU väl. områdenInom
väl fungerande för skolalokala yrkesråd/programråd med representanter
och arbetsliv. arbetskrävandevanlig uppfattning samarbetetEn är äratt
för både skola och arbetsliv.

SAF undersökning framhålls det tid att bygga del att tar upp:s
skola ochrelationer behövs för väl fungerande samarbete mellanettsom

företag.
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förför tillgången till goda handledareviktig förutsättning APUEn är
APU-periodema.eleverna under

ansåg skol- och företagsrepresentan-Enligt Skolverkets 1995rapport
yrkesmässigt ochskall god förebildhandledareterna att vara enen

utbildare och instruktör informerasocialt, fungera elevens samt omsom
uppgifterna kunskapsfönned-ansågsäkerhetsfrågor. Handledama som
viktigaste och deplanerare delare, instruktör och upptar mestvara som

ansågsbedömare/betygsättare minst tidtid. Uppgiften tog men varasom
den svåraste.

Skolverkets undersökningar har påKommunförbundets ochBåde
tiden förverksamheten bedrivs under APU.olika sökt beskriva hursätt

nyinlämingden tidenEnligt Kommunförbundets enkät upptas mesta av
praktiktillämpning 36 % och 37 %. I23 %, rapporten upp-

framhålles:nyinläming. Därvidendast bestårmärksammas 23 %att av

falli dessaskall uppfylld måsteAvgörande för APU:n ansesom
skolornaAPU-avsnitten. Dåkursplaneinflytandegraden övervara av
flertaletfår inyinläming och tillämpninganvänder begreppen nog

tordetillgodosedda. Däremotfall kraven för APU enanses vara
praktik.för det vida begreppetinomgå någonstansgräns ramen

specifikaangivit arbetsplatsförläggaattNågra skolor har spontant
eftersomorealistiskt ingervikursavsnitt bedömer Detta orosom

till skillnadfaktiskt definitionen APUpreciseringdenna utgör
Ospecificerad praktik.från olika former av

hand-den tidenEnligt Skolverkets 1995 attupptas mestarapport av
ledaren:

instruerar/demonstrerar
visar och diskuterarförklarar,

sidaarbetar vid elevens
självständigtarbetalåter eleven

har i denvilka brister deanmodatstillfrågade handledarna harDe ange
gymnasieskolan,bristande kunskaperutbildningen. harMan omegna

i dagens samhälle.ungdomsvillkorenochAPUom om
relativtflesta gymnasieskolorEftersom för deAPU nyttär ett

finnsproblem.förknippad med vissa Dessautbildningsinslag APU:när
undersökningar.Kommunförbundets och Skolverketskartlagda både i

problem:följandeenkät skolornaEnligt Kommunförbundets anger
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% gymnasieskolorAndelProblem

174Konj unkturläge
55produktionenAPU stör
41Produktionsinriktningen
37Handledare saknas
37Ersättningsfrågan
34saknasUtrustning/lokaler

ÖGY-försöken förtimmeersättningarbetsplatsernafickUnder per
gymnasiesko-i denersättningvilkenelever i FråganAPU. nyasomom

mellanbl.a.för diskussionervarit föremålharskall utgå för APUlan
48Kommunförbundets enkätKommunförbundet. ISAF och uppger

%ersättning utgår. 33ingengymnasieskolorna attprocent avav
kontant.Företagenskolorna ersätter

handledare,vadanalysfinns1995SkolverketsI rapport en av
med APU.de problemenyrkeslärareskolledare och störstavaraanser

vanliga:problemFöljande anses

vidmed APUinteyrkeslärama äratt-
besöker eleverinteyrkeslärareatt-

yrkesråd/programråd saknasatt-
handledarutbildning saknasatt-

skallarbetsplatsmedproblemetundersökningSAF:s atttar enupp
undersök-iföretagkursplaner.skolans Ibyggdutbildningbedriva ett

bordevadönskemålnågraspecificerathade skolan inteningen somom
medverkanskolanshadeföretagingå i APU:n. I utanannatett man

konkretisera APU:n.kunnakursplanen förgjort analys attaven egen

fungerande APUpå välExempel7.8

där detavsnittingårvåren 1995undersökning underI SAF:s ett ges
olikafrån tiohämtadeExemplenfungerandeväl APU.exempel på är

mindre.såvälarbetsplatser, större som
ÖGY-försöket därföroch hademed ihälften varithadeföretagenAv

Handledarutbildningvärdefullt.ansågsflerårig erfarenhet APU. Dettaav
tio företagen.hade i åtta degetts av

denmedel förvärdefulltansåg APUFlera företagen ettvaraav
arbetskraft.rekryteringenlokala av
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Två företagen hade lokala variationer i uppläggningenav av
gymnasiestudierna industrigymnasiumett och teknikprogram.ett

Kommittén har vid sina besök i olika gymnasieskolor sökt bilda sig
uppfattning hur fungerar.APU:n erfarenheternaAtt varierar haren om

inte varit någon överraskning. flera skolor harI kommittén sett att man
lagt få fungerande APU.stor attner omsorg en

Vid kommitténs besök vid Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg
framhöll skolans sig företagen har betydelsesätt närmaatt att storman
för möjligheterna till samarbete. Det i diskussionerär gemensamma
mellan skolan och företag möjligheterna till kanAPUresp. som
kartläggas. enbartAtt sända kursplanerna till företag och be demöver
bedöma möjligheterna till ingenAPU god förutsättning för samarbete.är

företagenInom väljs med vilka skall fungerautomsorg som som
handledare för APU. Handledarna ansågs ha nyckelroll för kvalitetenen
på APU:n.

Från processindustrins sida framhölls den betydelse har förAPU:n
personalrekryteringen. Företaget får god bildAPU:ngenom en av
elevernas lämplighet. Kontakt hålls med yrkeslärare. Vissa eleverresp.
hade fått arbete Semestervikarier.som

föregåendeAv läsårs elever vid denna gymnasieskola inom textil och
konfektion hade samtliga erbjudits anställning efter genomgången
gymnasieskola.

7.9 Kommitténs slutsatser

Kommittén konstaterar det finns uppenbart behov klargöraatt ett att
begreppet TidigareAPU. gjorda definitioner och beskrivningar har i

ÖGY-försöken.regel gällt dagens lägeI många gymnasieskolornär utan
erfarenhet från dessa försök skall planera har detstörre APU uppstått

vissa problem. Därvid har gjort olika tolkningar bl.a. gradenman av av
kursplanestyrning och skillnaderna mellan APU och utbildnings-annan
verksamhet förlagd till arbetsplatser praktik, lärlingsutbildning, inbyggd
utbildning, företagsskolor Visserligenetc.. framhålls i propositionen
prop. 1990/91:85 med kunskaperVäxa skall genomförasAPU medatt
utgångspunkt i fastställda undervisningsmål detta fögasägermen om
graden kursplanestyrning. Kommittén angelägetdet attav anser
begreppet klarläggsAPU särskild målbeskrivning föratt görsgenom en
APU. En sådan målbeskrivning, kompletterar kursplanen, skullesom
kunna lyfta fram sådana utbildningsmål eleverna lättare når påsom en
arbetsplats i den skolförlagda utbildningen, bl.a. speciellaän dengenom
koppling mellan teori och praktik utmärker APU:n.som
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generellinnehållaskulle kunnamålbeskrivningenföreslagnaDen en
utformasmålbeskrivningenViktigtbranschspecifik del.del och är atten

därförbörbudskap.förstår dess Denarbetsplatserochföretagså att
branschrepresentanterochskol-central nivå gemensamt.utformas på av

ikomponentviktigslag bördettamålbeskrivning ettEn vara enav
arbetslivetochgymnasieskolormedinformationsprojekt APU somom

bristråderarbetslivet f.n.inomdetmålgrupper. Attnaturliga
Skolverketsbl.a.framgårgymnasieskolaninformation nyssavom

blanduppfattningallmänDetheter:där detnämnda ärrapport en
gymnasieskolandeninformationenföretagsrepresentanterna att nyaom

bristfällig.varithittills har
begreppetklarläggandebl.a. medinformation,sådanMed ett aven

stipuleradedenuppnåallafördet möjligtAPU, attprogramsynes
jämförelse visarinternationellveckor. Enför lminimigränsen APU 5

betydligtinnehållerandra länderflestai deyrkesutbildningenatt en
arbetsplatser.förlagd tillutbildningstidenandelstörre av

skola-arbetsplatser,samarbetetförstbehandlasavsnittföljandel
kvalitetsfrågor.sistoch tillhandledarfunktionendärefter frågan om

ivisas klartgymnasieskolani denomistlig delAtt APU är nyaen
mellansamverkanökadedelkommittén tagit Denfaktaunderlagdet av.

förförutsättningviktigmedförAPUarbetsliv ärskola och ensom
yrkesutbildningen.utvecklingen av

deförLedningennivåer.fleraske påmåstesamverkanDenna
medtillsammansmåsteelever i APUskallarbetsplatser emottasom
medutbildningendelarvilkaanalyseraskolanföreträdare för somav

måstehandledarnaochyrkesläramaMellanske APU.fördel kan som
kan nåshelhetseffektsamarbete såständigtochnaturligtfinnas attett en

och APU.undervisningskolansav
resultat.godaskallför APUnyckelrollHandledarna har att geen
deninformationinnehållabl.a.börhandledarnaUtbildningen nyaomav

kursplanemålochläroplans-,gymnasieskolanskursutformade program-
grund för detviktigskallUtbildningensyftet med APU.och vara enom

sådanthandledare-yrkeslärare. Genom ettsamarbetetfortlöpande
genomgåttkursavsnitt elevernavilkahandledarensamarbete kan veta
behandlatsvadinformationfåryrkeslärarenochföre APU somom
handledareled i samarbetetnaturligt ärAPU-periodema. Ett attunder

arbetsplatsen.yrkeslärarenochbesöker skolan
haranslag. Dessasärskilda statligafinnshandledarutbildningFör

tyderomfattning. Dettai någon attuppnyttjatsemellertid inte större
Även pekardettaomfattning.litenalltförharhandledarutbildningen en

frågor.hithörandeochinformation APUkonkretpå behovet omav en
mellani kvalitet på APUskillnaderna störreärvisat sigharDet att
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mellan skolorna. Flera undersökningarän visar vissaprogrammen att
med hög kvalitet på APU gäller branschområden med godaprogram

erfarenheter praktik olika slag. fungerarDär APU:n störreutanav av
problem vad gäller samarbetsformema skola-arbetsliv, handledarut-t.ex.
bildning och omfattning APU. Andra områden saknar dessaav
erfarenheter eftersom utbildningen ofta varit praktiskt helttaget
skolförlagd i den gamla gymnasieskolan. gällerDetta inte minst sådana
tvååriga linjer tidigare haft fortsättning i ettårig påbygg-som en en
nadsutbildning i gymnasieskolan. Här uppstår inte sällan problem med

få fram APU-platser i sådan omfattningatt minigränsen veckors15att
APU kan uppnås.

Elbranschen har i flera sammanhang område däromnämts ettsom
APU svår genomföra. Kommittén harär tagit del frånatt PMav en
Elfackets Centrala Yrkesnämnd ECY, där sökt definiera begreppetman
miljöpraktik i förhållande till APU. Från branschens sida anser man

miljöpraktik lättare kan anordnas framföratt APU, allt i mindreän
företag, i extremfallet enmansföretag, vilket långt ifrån ovanligt inomär
branschen.

Bestämmelserna bl.a.APU, minsta antalet veckor, bör enligtom om
kommitténs mening liksom hittills gälla alla branscher undantag.utan

Enligt kommitténs mening det frågan graden kursplanestyr-är om av
ning tiden för harAPU ställt till problem. kommitténän Somsom mer

beskrivit har APU ursprungligen varit samlat begrepp för allettovan
slags undervisning på arbetsplats, inklusive praktik. Alltsedan riksdags-
beslutet under våren 1988 försöksverksamhet med treåriga yrkesin-om
riktade linjer har emellertid anknytningen till gymnasieskolans kurspla-

varit riktmärke för APU. långtDetta ifrån problemfritt.ett ärner
Företagens skall sig i skolans värld och därvidsättarepresentanter
förstå innebörden skolans språk och terminologi. skolansMenav

måste också söka sig i hur arbetsplatsernarepresentanter sätta
fungerar. Generellt gäller APU:n måste bygga effektivpåatt en

partersamverkan mellan skolan och arbetslivet så båda inseratt nyttan
med APU.

Utläggningen APU läsåret viktig fråga. Enligtöver ärav en
kommitténs uppfattning längre perioder föredra framförär enstakaatt
dagar, detta för eleven skall lära känna arbetsplatsen. Då kan detatt
hinna uppstå fruktbar inlämingsmiljö och god social relationen en
mellan dem arbetar på företag och eleverna. Mycket kortasom resp.
APU-perioder både arbetsplatser och eleverna förutsättningarsämreger

uppnå målen i Lpf bl.a. kännedom94, arbetslivetsatt villkor.om
APU-periodema i regel utlagda för helt läsår, bl.a. med hänsynär ett

till utläggningen de allmänna kan skapa vissaDettaämnena.av
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serviceföre-tillverkningsindustrier ochproblem. vissa företag,Inom t.ex.
sådana fallinkommande kundbeställningar.beroende Iärtag, man av
skolan ochmed fortlöpande kontakter mellandet särskilt viktigtär

yrkesundervisning.och skolansföretagen för samplaneringen APUav
följande. Fordonsprogrammet harexempel kan Påpå dettaEtt vara

Fordonsel och elektronik föreundervisning i kurseneleverna fått en
till bilverkstaden för kommerelev kommer APUAPU-period. När en

fårfordon med elfel. DåAPU-perioden någotdet inte under hela
Fordonsteknik. Finnsanslutning tillieleven utföra andra ämnetmoment

det kunnahandledare och yrkeslärare börkommunikation mellangoden
tillfälle,med elfel vidfår arbeta någotordnas så eleven annatatt

arbetsplats.eventuellt vid någon annan

kommentarAvslutandel O

skallförutsättningar för elevernafinns godaeffektivGenom APU atten
Lpf s.14,kursplanerna och i 94angivna inå de mål finnssom

i taktförändrasalla yrkesområdenmedvetennämligen attatt omvara
och ökadyrkeslivförändringar i samhälls- ochteknisk utveckling,med
personligoch därmed förstå behovetinternationell samverkan av

utveckling i yrket.
yrkesutbildningen ibetydelse förKvaliteten på APU är storav

detdet därför angelägetKommitténgymnasieskolan. görsattanser
vad gällersåvälbelysautvärderingar för APU:nkontinuerliga att

följafortsättningsvisKommitténkvantitet kvalitet. ävenattavsersom
utvecklingen.
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8 Kursutformning och betyg

1 Bakgrund

Den gamla gymnasieskolan innehöll 500 studievägar. Varje gren en
linje studieväg. Varje specialkurs likaså. Varje studievägvar en egen
hade sina kursplaner för de Mångaingick.ämnen fanns påämnensom
flera studievägar och kunde då ha kursplan under förutsättningsamma -

lästes underämnet likaatt lång tid. Vissa kunde haämnen ungefär
omfattning på två studievägar ändå ha olikasamma kursplanermen

eftersom studievägama skapats med flera års mellanrum. Den senast
tillkomna studievägen tänkt modernisering tidigarevar som en av en
studieväg. Men den gamla inte bort, levdetogs kvar jämsidesutan med
den Detta förklaringen tillär det fanns så månganya. att tillsom upp
500 studievägar i den gamla gymnasieskolan. Det går knappt räknaatt

hur många kursplanerut det fanns. Det räcker kanske konstateraatt att
den gamla gymnasieskolans kursplaner omfattade hyllmeter1,5 och den

1,5 dm.nya
Man skulle kunna dessa 500 studievägar,tro att i100änvarav mer

årskurs innebar valmöjligheter förstora eleverna. Så emellertidvar
inte fallet. När eleverna kommit på studieväg, dvs.en en gren av

linje eller på specialkurs, utstakad.en vägen fannsDet mycketen var
få möjligheter för eleverna personligagöra valatt sedan deämnen,av
gjort sina linje- och grenval, åtminstone på de studieförberedande
linjerna. Möjligheterna destörre tvååriga yrkeslinjema, därvar
eleverna under de 38 veckotimmamatre skulle välja läsa minstav att

8 Elevernaett ämnen. kunde visserligen bytaav studieväg oftastmen
innebar det de måste börja årskursatt eftersom kursplanerna var
olika. Den gamla gymnasieskolan med återvändsgränder.ett systemvar

Komvux annorlunda. Där kunde eleverna successivavar göra val och
tack bygga påetappsystemet sin utbildning medvare högre kurser.

Behovet förändring gymnasieskolan blev allt tydligare.av Behovetav
yrkesutbildning påträngande. Utbildningarnaav ny svarade intevar mot

behovet kunskaper för dagens samhälls- och yrkeslivav och i ännu
mindre grad de förutsebara kravenmot på morgondagens arbetsmarknad.
Systemet med antal studievägarett stort svåröverskådligt ochvar

3 16-0171
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motivenutvecklatutförligareitidigareharKommittén rapportenfastlåst.
ochallmänutbildningbredarefråganliksomgymnasiereformen,for om
förutbildningstidenunderarbetslivetmedsambandstarkareett

kursut-kursplaner,fokuserakommitténvillHäryrkesutbildningen.
och betyg.formning

konstruktionhavillereformeradesgymnasieskolan somNär enman

delarellerförnyatillföra ämnenmöjligheter ämen, avatt nyager
delarbortmöjligheter ämnen,kursplaner, att ta avämnen nyagenom

samhälls-ibehovnågotlängreintekursplaner motsvararochämnen som
önskemålelevernasellerarbetsliveller

variationerlokalatillmöjlighetger

tillflera ut-kombineramöjlighet ämnen nyaatt programger
enstakafornationellt;regionalt ochlokalt,behov,förbildningar nya

elevereller avgrupper

väljasuccessivtvalvissa attmöjligheteleverna göra nyaattger -
i deninomlängreoch nå ämne attutanläsa ett somämnen, att mer
varitlängedettahari komvuxbörjabehövagymnasieskolangamla om;

tackmöjligt etappsystemet.vare

ipådärfördelasgymnasieskolan ämnenaden programmenI nya
Genomkombinera.möjligaochpåbyggbarautbytbara, attkurser, ärsom

karaktärsäm-programspecifikaandelinnehåller storatt enprogrammen
ske hurgymnasieskolan bytedenheller iintekan programavnyanen

ochfullgjortelevenkurserstudietiden. Dehelst under somsent som
valdaoch det programmetpåbörjadeförstbåde detfinns i senaresom

detitillgodoräknas programmet.kan dock nya

utbytbara,kurserforKursplaner är8.2 som

kombineramöjligaochpåbyggbara att

skall haelevernakunskaperdekursplan,sinharVarje kurs angersom
vilketioberoendedensammaKursplanenslutför kursen. ärde avnär

förekommer.kursenprogram
olikaomfattning imed olikaförekommakan program.Ett ämne

val studeraindividuelltforutnyttja tidenocksåkanEleverna attgenom
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med omfattning vad normalfallet påämne störreett än är program-som
brukarDet i de pedagogiska diskussionernaämnemet. tas somsom

exempel, matematik, timplanen fem timtal beroendehar i olika
och och elevval, och stället för10, 150, 200, 240 300. 11program gren

ha olika kurser for olika omfattningama, slutkravsvariant,de enatt
finns påbyggbara Enligtkurser med kursplan for varje kurs.en
slutkravsvarianten hade det funnits fem kursplaner, för vardera 10,1en
150, 200, och timmar/gymnasiepoäng. kurserna240 300 Nu är
påbyggbara, fem för 110vilket också innebär kurser, dvs. A-kursen

gymnasiepoäng, förgymnasiepoäng, B-kursen for C-kursen 5040 gym-
dvs.nasiepoäng, D-kursen för och E-kursen för 60 gymnasiepoäng40
krävstillträde till110 40 50 40 60 300. För B E-kursema+ + + + -

eleven gått igenom föregående kurs.att

300

240
200

150
110

Slutkravxvariantetz--

60+

E

40+
D

50+

C
40+
B

10l

A

Påbyggnadsvarianten- -
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kurserpåbyggbara göramedprincipenkanEleverna genom
hadedevilketfrån början,börjalängreinteoch behövervalsuccessiva

gamladengjorde ideochslutkravsvarianteni gym-måst göra som
årskursbörja ipå ett.elevernafickDå nyttnasieskolan.

inomgymnasieskolakursutforrnadfåttsåledes enVi har en
i kurser ärindeladeeftersom ärprogramorganisation, ämnena som

kombinera.möjligaochpåbyggbara attutbytbara,
denfinnskonstaterakan motkommittén nyakritikDen som

ii kurser,indelningen ämnengällervadgymnasieskolan avserav
förhållanden,följandehuvudsak

långaalltförandra kurseroch ärsmå,alltför attkurservissa äratt

små kursermångaförfinnsdetatt

9060,30,multiplar,samordnade i t.ex.intelängder ärkursemasatt
schemaläggningenunderlättathaskullevilketosv,

betygsättsvarje kursatt

centralti kurserindelning görsämnenasatt

temastudierkurser,mellansamverkanmotverkarkursutformningenatt
helhetsperspektiv.och

följande.i detsynpunkterkritiskadessabehandlarKommittén

på kursoch betyglängdKursernas8.3

mångavilketminuter,á 60timmar30kurslängden avärminstaDen
30endastomfattarkämämnenade åttakort. Trealltför avvaraanses
förutgångspunktenblivitdärförharkurslängdoch dennatimmar

ämnesblock påAllakurslängd. ämnenminstabestämmelserna resp.om
fastställdomfattningsinfåtthar genomnationellade programmen

Indelningengymnasieskolan.för dentimplanbeslutriksdagens nyaom
tekniskaochekonomiskaestetiska,yrkesämnen,dvs.ämnesblocken,av

Skolverket.beslutasämnen, av
harkämämnenaalla program-fördeFörutom gemensammaprogram

finnsdetdärkurser samt-helaförvissa programmet gemensammamen
finns ettkurser. Därutöverförnationella gemensammagrenengrenar - omfattningenliksomkurser,valbaraAntalet avkurser.valbaraantal
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kurserna, skiftar mellan På vissa t.ex.programmen. program, som
Byggprogrammet, de valbara kurserna mångaär för den skullutan att-

små. På andra det estetiska finns flerat.ex.vara programmet,program,
30- och 40-timmarskurser både bland och valbara kurser.gemensamma

Orsaken till antalet kurser och storleken på kursernaatt skiftar mellan
övervägandena vilkaär specialiseringar eleverna skallprogrammen om

ha möjlighet skaffa sig och vilka behov fördjupningaratt börav som
finnas inom kurs. Skolverket har gjort sådana överväganden efterresp.
kontakt med branscher.resp.

Kommittén har vid sina kontakter med politiker, skolledare och lärare
kritiska synpunktermött de många, små kurserna. Schemaläggningen

försvåras mängden kurser; lärare känner hinnastörregenom attav press
med kursen vid de längre kurserna;än det svårt kortpå så tid fåär att
tillräckligt underlag för betyg på elevernassätta kunskaperatt enligt en
fyrgradig skala; tiden för knapp förär eleverna inflytande påatt ge
planeringen.

I sitt remissyttrande betänkandet Kursutformadöver gymnasieskola
för alla anför Elevorganisationen i Sveriget.ex. korta kurseratt
försvårar fördjupning och fragmentiserar undervisningen.

Kommittén har synpunkten vissa kursermött för långa.att Dettaär
gäller särskilt Naturvetenskapsprogrammet, där de långa kurserna t.ex.-
220-timmarskursen i fysik avskräcka vissa eleversägs från söka tillatt-

Skolverket har delat denna kurs.programmet. I remissyttrandenanu upp
betänkandetöver Kursutformad gymnasieskola för alla anförs dessutom

elevernas valfrihet skulle ökaargumenten att kurserna inte såom var
långa och elever från med yrkesämnenatt i så fall skulleprogrammen
kunna individuella val frångöra Naturvetenskapsprogrammet.

Kommittén konstaterar för del, det inte kan någotattegen vara
självändamål alla har ungefär likaatt många kurser. När någotprogram
eller några har många fler kortaavsevärt kurser övrigaänprogram

kan det dock finnas anledning analysera möjligheterna,program att
minska antalet små kurser åtminstone läggaattgenom samman
programspecifika kurser inom Eleverna dessaämne. påsamma program
får sina kunskaper betygsatta oftare och kommer ha betydligt flernu att
kursbetyg i sitt slutbetyg elever från andraän Annarsprogram. menar
kommittén utgångspunkten för antal ochatt storlek på kurser måste vara

konsekvens utbildningsbehovet och inte systemtänkande.en ettav av
En ofta förekommande synpunkt önskemålär förändringom av

kurslängderna till jämna multiplar. remissyttrandenaI betänkandetöver
Kursutforming för alla framförde särskilt skolledare och kommuner
detta behov. Motivet svårigheterna schemaläggaär kurser med såatt
olika antal timmar, nuvarande kurser har. Samma synpunktersom
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frånmaj 1995delrapport iKommunförbundetsSvenskafram ikommer
gymnasieskola:Kursutformadprojektet

medgymnasieskolakursutforrnadförutsättning föravgörande"En en
lyckasschemamässigtkursutbuddifferentieratoch är attstortett man

Kursergällande kurser.påtidsvolymemaolikadelösa varsnu
och 12090tidlängd, 60,30,multiplar t.ex.tidsram är sammaav

schemat.kursutformadedetmöjliggöraverkligenskulletimmar,

skullemultipelsystemsvårigheterna. EttförförståelseKommittén har
koncentrationsläsningochläsåretperiodindelningunderlätta avt.ex. av

lättareandrafrånkurser attvalelevernaskurser göra programsamt av
realisera.

ändringnågoninte föreslåförmotivdock starkaKommittén har att
riktning.i denna

viktiga vaddetsvenska skolanresultatstyrda ärmål- ochdenI
elevensslutfört kurs. Detde ärkunskaperförhar näreleverna en
elevenundervisningtimmarsmångainte hurräknas,studieresultat som

markeringytterligareinnebärgymnasiepoängInförandetfått. avenav
tidlångoch inte hurviktigadetkunskaperelevernas ärdet äratt som

resultatgodkäntmed minstbådaelevertvåundervisning. Avde fått som
timmarsha fått 150denkangymnasiepoäng110slutfört kurs enaomen

har80 timmar. Debehövtendastandraoch denundervisning samma
timplanengymnasiepoäng. Ombåda fått 110därföroch harkunskaper
fokuseras.tiden återmultiplar skulledelbarajämntomarbetas tillskulle

minstavid denfasthållandestarkarebliskulle kunnaRisken ännuett
behöverelevervissatillhänsynundervisningstidengaranterade attutan
mindreelevervissakunskapsmålen ochuppnåförundervisning attmera

kommitténsenligtskulle därför,multipelsystemundervisning. Ett
resultatstyr-ochmål-principenfråninnebärauppfattning, ett avsteg om

svenskadennaturligaredetKommittén attning. gym-varaanser
garanteradminstaprincipenfrånsigavlägsnarnasieskolan enom

för mål-principenmedoförenligegentligenvilkenundervisningstid, är
resultatstyrning.och

iframhållergymnasieskolankursutformadedenförArbetsgruppen
förflexibel skolagymnasieskolaKursutformadsin slutrapport en-

gymnasiepo-uttryckt iomfattningkursernas1995:78framtiden Ds att
riktnings-borde räckaframtidallför avlägseninom inteäng som enen

skulleDärmedi komvux.detundervisningstiden såsomför ärangivelse
Kommitténutgå.undervisningstid kunnagaranteradminstabegreppet

bedömning.delar denna
vissavållatfrågasammanhang berörai dettaKommittén vill somen
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tolkningsproblem, nämligen frågan elevernas till den minstarättom
garanterade undervisningstiden. enligt skollagen kap.Kommunen 5är

inte skyldig elever undervisning i kurs då de med4 § erbjudaa mer en
minst fullgjort kursen färre antal timmar dengodkänt resultat än
minsta undervisningstiden. viktigt här ocksågaranterade Det är att

färrekonstatera det varje elevs val läsa kurs medmåste attatt envara
antal timmar. behöver det skall få fler timmar deneleverAtt änsom
minsta garanterade undervisningstiden inte uttryckligen regleratär men

följa läroplanens mål skolan skall varjemåste strävaatt mot attanses av
ielev tillägnar sig goda kunskaper de kurser ingår i elevenssom

studieprogram. begreppet garanterad undervisningstid liggerI minsta
också självfallet tiden skall kunna överskridas.att

inte helt oväsentligt motiv för kommittén inte förordarEtt annat att
införande multipelsystem avvägningen tiden mellanärett attav av

då måsteämnena göras om.
Systemet med indelningen i påbyggbara kurser medämnenav egna

kursplaner redovisar vissa lärare, eleverna etappmål de flesta2 ger, som
elever upplever dettapositivt. sammanhang vill kommittén beröraI
frågan delkurser.om

Enligt Läroplanspropositionen får kursplanens. 56 i de fall
fastställts regeringen eller Skolverketav

någon underindelning kurs i delkurser med riksgiltig be-av en
tygsättning inte lokalt. betyg skall alltidEtt avslutad kursgöras en

Ävenstudieresultat riksgiltigt definierad kunskapsnivå...avse en
regeringen medveten betygens motivationsskapandeärom om

funktion, bör det dock kunna användas åtskilliga andra metoder än
formella betyg för under studiernas gång eleverna beskedatt ge om
hur de lyckas. Vi förutsätter kontakten mellan ochlärare eleveratt

sådan eleverna fortlöpande får återkoppling vad gällerär att
utvecklingsbehov eller framgång i studierna.

Kommittén delar denna uppfattning vill påpeka det inte finnsattmen
några hinder för lärare och elever kommer indelningöverensatt om en

kurs i och eleven får någon form bekräftelse närmoment attav en av
eleven uppnått kunskapsmålen. En sådan undervisningsform har
kommittén beskrivit i det föregående i kapitlet Undervisningen i
kärnämnen.

betygssystemetDet kritiseras i hel del avseenden, inte minstnya en
vilketpå det infördes. Kommittén har behandlat denna fråga isättet

kapitel Genomförandet gymnasiereformen.4 vill kommitténHär taav
frågan betyg på avslutad kurs i stället för terrninsbetyg,upp om som
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gymnasieskolan.gamlai denfanns
intetimplan ärhargymnasieskolanmotivet. DenFörst somennya

Fördelningengymnasietiden.helaårskurserindelad i avutan avsersom
normalfalletigymnasieskolanårdemellanundervisningstiden tre som

beslutlokalaskolan. Dettaeller styrkommunenlokalt,skeromfattar av
i olikahunnithakanskolanoch andradenpålångt elevernahur ena

gymnasieskolangamladenterminer. Itvåefter varämnen osv.en,
kursplanemasHärigenomårskursindelad. samttimplanen genom

lika långtha nåttutbildningiriketieleverkunde allakonstruktion en
relativadetbyggdeförutsättningdennaläsår. Påochterminvissen

iElevernaterminsvis.betygsättningmed sammabetygssystemet
allatillfälle dåendaDetreferensgrupp.bildaderiketiutbildning en

dålångtlika ärha nåttförutsättsgymnasieskolani denelever nya
skolor. Detolikaitidpunktervid olikainträffarslut, vilketkursen är

skola.resultatstyrdochmål-tillbetygssystemet är anpassat ennya
imed kravenbetygsättningenvidjämförskunskaperElevernas

slut.kursensalltså vidbetygskriteriema,ochkursplanen
terminsbetyg hängerharintebetygssystemetdet sammanAtt nya

kurspla-dvs.målstymingen,medoch attkonstruktiontimplanensmed
utbild-slutförtdehaskalleleverna närkunskapervilkanerna anger

följdprimärtsåledes intebetygssystemet ärningen. Det avennya
skallför betygMotiven sättasi kurser. attindelningen perämnenav

utvecklatsharslutbetygetframgåskallkursbetygallaoch förkurs att av
någoninteif.. Betyg55 ämneLäroplanspropositioneni ger

fråga. Detistuderatelevenomfattning ämnetvilkeninformation om
C,kurs A, B,avsågmatematikibetygframgåskulle inte t.ex.ettom

dettaOmkurserna.de olikabetyg iolikafåttkan haEleveneller E.D
betygbrafåttelevskulleslutbetyget ettframgåskulleinte somenav

läsaviljaskullevalindividuelltföroch inomi kurs t.ex.ramensomen
fördettainte vågakanske attgörainomytterligare kurser ämnesamma

kursen.högrei denbetyglägreriskerainte ett
fåtteleverframför allt frånstudiebesökvid sinaharKommittén

hur devillför determinsbetygkvar vetavill hade attsynpunkten att
sinavisavill ha någotdeföroch attkunskapsmässigttill attligger

föräldrar.
gamlai denmed terminsbetygKommittén konstaterar systemetatt

denmedkombineramöjligtinteformgymnasieskolans är att nya
elevernadock inteinnebärresultatstyrning. Detta attochmål-skolans

saknabehövaskallföräldraroch derasgymnasieskolani den nya
Enligtskolan.iolikai deför elevengår ämnenahur detinformation om

informationvarje elevfortlöpandelärarenskallläroplanen omge
samverkai studiernaframgångaroch samtutvecklingsbehovelevens
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med hemmen och informera elevernas skolsituation och kunskapsut-om
veckling. Formema härför inte reglerade.är

I grundskoleförordningen finns föreskrivet läraren, eleven ochatt
elevens vårdnadshavare skall samtala minst gång termin huren per om
elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas
utvecklingssamtal. På begäran elevs vårdnadshavare skall lärarenav en

komplement till utvecklingssamtaletett lämna skriftlig informationsom
elevens skolgång.om

Kommittén vill för del inte föreslå utvecklingssamtalattegen nu
införs i gymnasieskolan obligatoriskt inslag. Kommitténettsom anser

gymnasieskolans lärare ochatt elever tillsammans bör komma fram till
de bästa formerna för infonnationsutbyte. En formerna skulle kunnaav

utvecklingssamtal mellan elev och lärare, då såväl elev lärarevara som
skulle kunna utbyta synpunkter detpå arbetet.gemensamma

Rektor har enligt läroplanen för varje elev i dialog medattansvar
skolan individuellgör studieplan och reviderar den vid olikaupp en
tillfällen under utbildningen. Eleverna skulle kunna få underlag för
bedömning eventuella behov revideringar sina in-av av av resp.
dividuella planer form utvecklingssamtal. Frågangenom en av om
lagreglering alla elevers till individuellrätt studieplan diskuteras iav
slutrapporten från arbetsgruppen för kursutformad gymnasieskola.

Det förhållandet betyg på kurs har lettatt sätts till diskussion inte
bara betygssystemet strålkastarljusävenutan på kurssystemet.sattom
Kommittén har redovisat de synpunkter kommittén tagitovan emotsom

det antalet småkurser och lärarnasstora svårigheter betygom sättaatt
på dem. Kommittén konstaterar slutbetygen i denatt gymnasiesko-nya
lan kommer innehålla betydligt flera betygatt i den gamlaän gym-
nasieskolan. Kommittén har framhållit antalet kurser måsteattovan vara

konsekvens utbildningsbehovet och inte systemtänkande.en av ettav
Konsekvensen blir många kursbetyg i slutbetyget.

Skillnaden i antalet betyg mellan den gamla och den nya gym-
nasieskolan särskilt markant iär yrkesämnena.

Inom yrkesutbildningen i den gamla gymnasieskolan dominerade de
tvååriga yrkesinriktade linjerna. På dessa ägnades den övervägande
delen inemot 80% undervisningstiden linjespeciñka yrkesämnen.av
På många linjer svarade enda yrkeslärare för hela denna undervisningen
och behövde endast terminsbetyg isätta yrkesämnet, dvs. enda betygett
vid fyra tillfällen ÖGY-försöketunder elevens hela studiegång. Inom var
kursplanerna indelade i moduler och yrkesläraren hade då utöveratt
terminsbetygen bedöma eleverna kunde få godkänt modul.om resp.
ÖGY-försöket berörde endast femtedel alla yrkeslärare. deFören av
övriga innebär nuvarande kursplaner med betyg på varje kurs storen
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förändring.
viktenockså betonasammanhang attvill i dettaKommittén av

yrkesläramaviktigtbreddad kompetens. Det ärfår attyrkeslärama en
iochbåde i yrkesämneneleversina t.ex.kunskaperhar bättre än

betydelsenframhållitsammanhanghar i fleraKommitténmatematik. av
elevernaförsamarbetarkämämneslärareoch attkaraktärsämneslärareatt

påelevermångalärande.i sitt Försammanhangfåskall kunna program
stöderyrkesläramabetydelseavgörandedet attmed yrkesämnena är av

helaelevenslegitimitet åtdärmedochkärnämneniundervisningen ger
förståelseharkämämnesläramaviktigtocksåstudieprogram. Det attär

för lärarnafortbildningenDärför böryrkesämnena.undervisningen iför
möjligtutsträckningi såi yrkesämnenoch lärarna stori kärnämnen som

ske gemensamt.
gymnasieskolandengenomförandetKommittén konstaterar att nyaav

pågår.och betygssystemkursplanerprogrammål,läroplan,med dess nya
itidigareVi hartid. rapportenGenomförandet tarär process, somen

ÖGY-försöksverksamheten lättarehar ändeltagit ideattnoterat som
dende nyhetervissagenomföraoch lärareskolledareandra att somav

gällerdettaförmodarKommittén äveninnebär. attgymnasieskolannya
på kurs.betygskyldigheten sättaatt

temastudierkurser,mellanSamverkan8.4

helhetsperspektivoch

kursutformadedenframförtskritikden motdel gym-En somav
bådeförsvårari kurserindelningenhävdar ämnenanasieskolan att av

helhetsperspektiv,hindrartemastudier ochochmellansamverkan ämnen
under-planeringeninflytandefår någotinteeleverna avsamt att

förhållandetdelshinder attsåsom ärfaktorervisningen. nämnsDe som
delsundervisningstid,garanterade attminstasinkurs harvarje egen

kurs.varjeskallbetyg sättas
betänkan-remissyttrandehar i sittSverige överiElevorganisationen

följande:allagymnasieskola förKursutformad angettdet

elevin-emellanåtpåpekarkursutfonnningen attAnhängare av
Elevorganisa-gymnasieskola.kursutformadiblirflytandet större en

minskar.iställetinflytandetreelladetmedfaradocktionen attenser
komplette-intedenmycket värdintevälja kursElevers ärrätt att om

kursen. Dettavaldainnehållet i denpåverkamöjlighetmed attras en
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medsvårt tanke på den centrala styrning finns och denär som
snuttiñering uppstyckningen i kurser innebär.ämnensom av

Hans-Åke menarScherp den valfrihet, består i välja antalatt att ettsom
färdiga kurser, riskerar bidra till ytlighet kunskaper,vad gälleratt en
inflytande och demokrati inte vår skola värdig.ärsom

Kommittén har också exempel på kursutformningenmött sägsatt
underlätta varje kurs harsamverkan. När väl definierade krav
kunskaper eleverna skall uppnå och med frihet för lärare och eleversom

välja arbetsformer och innehåll det stimulerande söka samarbe-äratt att
med lärare i andra for på så vidga perspektiven.ämnen sättte att
Läroplanen tydlig i sina påbud Elevemassamarbete:är om

kunskapsutveckling beroende de får möjlighet samband.är attav om se
Skolan skall eleverna möjligheter få överblick och sammanhang,attge

skola. Rektorvilket fordrar särskild uppmärksamhet i kursutformaden
mellanhar särskilt for det kommer till stånd samverkanett attansvar

får sina studier.lärare i olika kurser så eleverna sammanhang iettatt
erfarenhet har de lärare sinaEnligt kommitténs omprövatsom

hållit framarbetsformer och funnit framgångsrika metodernya
uppfölj-läroplanen för sitt tänkande. SkolverketsAvrättesnöreettsom

betygskriterier framgårning Projektet Uppföljning kursplaner ochav
frånvanligare utgåremellertid det mycket läraretyvärr är attatt
ochbetygskriterier kursplanekrav hänsyn till läroplanensoch utan att ta

programmålens betoning sammanhang och helhetssyn.av
viktigaste för utvecklaKommittén finner den allra åtgärden attatt

mål- ochintentionerna med denundervisningen och realisera nya
målrelateratresultatstyrda skolan få lärarna övergå tillär att ettatt

styrmedel ocharbetssätt läroplan och programmål överordnademed som
underordnade dessa. lärarnamed kursplanerna Detta utrymmesom ger

stoffurval.göraatt egna
kursutformningKommittén åsikterna går isär huruvidakonstaterar att

samverkan. Skolverketsförsvårar eller underlättar Resultatet av
vid handen lärare uppfattar det svårarenyssnämnda projekt att somger

hargymnasieskolan. kommitténsamverka i den kursutformade Ocksåatt
kursutformadfrån lärare. Arbetsgruppen försådana reaktionermött

kursutformningemellertid i slutrapportgymnasieskola framhåller sin att
samarbeteoch kontinuerligtförenlig med integration mellanär ämnen

i helheter.i lärarlag kurser byggstenar störreom ses som

l Skolexempel,for framtidens samhälle, iLärande i nutidens skola uppsatsen
idéskrift skolan, utgivendebatt- och 1995 SACOaven om
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möjligsamverkanexempel på ärfunnit intressanta attharKommittén
sådantredovisatharochgymnasieskolan ettkursutfonnadei den

denexempelsådant ärEttkärnämnen.kapitletiarbetssätt sam-om
karaktärs-ochsvenskamellanskerKortedalagymnasietvidverkan som

referat,presentation, rapport,demonstration,dokumentation,vidämnen
under-exempelsådant ärintervju. Ettoch annatsammanfattning
Birgervidtextilteknikförindustriprogrammetsivisningen gren

kjol,elevuppgift,därVänersborg, attiSjöberggymnasiet ensyen
olikainkluderar lO ämnen.

begripligundervisningenblirmellansamverkan ämnenGenom mera
goda.mycketblirstudieresultatenochelevernaföroch intressant

påpekandetsjälvklarakanske attdetsin delförvill göraKommittén
ochlärarebådemedveten strävanintesamverkan utanstartar aven

till alltimpulserbörjatväl hardendenskolledning näratt germen -
främjasärskilt ut-har attSkolledningen ettsamarbete. ansvarmer

kommerframhöll,videt,ochskolasininomvecklingen att nysssom
harSkolverketocksåVilärarna. attmellansamverkanståndtill menar

godasprida deutvecklingskolans attfrämjafor genomattett ansvar
finns.samverkanexempel på som

Elevinflytande8.5

ihargymnasieskolankursutfonnadedenfördelardeEn somav
harelevernagymnasieskolanlinjeorganiserade är atttill denförhållande

LäroplanspropositioneniRedankurser.valförutrymmestort av
inflytandefårocksåelevernaviktenföredraganden attdockframhöll av

fårgymnasieskolakursutforrnadEnundervisningen.planeringenpå av
och intekursgäller valetbarainflytandeelevernastillledainte avatt

den.utformningen av
olikadeklargörgymnasieskolakursutformadförArbetsgruppen

arbets-kallarValfrihetha.kanelevinflytandebegreppetaspekter som
förochplanerarval,individuella tar eneleverna ansvargörattgruppen

valtdesedaneleverna,innebärMedbestämmande attstudieinriktning.
planeringlärarens/lärarlagetsideltaskallkurs, avpåbörjatoch en

arbetsformer. Eninnnehåll ochdesspåverkakunnaundervisningen,
visarundersökning attutförtUppsala haripedagoger somengrupp
redovis-arbetssätt,inflytandeintresserade överklartelever är avmer

kurser.valetstoffetpåinfallsvinklar överänolikaochningsforrner av
frånyttrandetciteradetill dethänvisaocksåvill härKommittén nyss

mycketinteval kurser ärelevernasSverigeiElevorganisationen att av
iinnehålletpåverkamöjlighetmedkompletteras attintedenvärd om

valda kursen.den
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konstaterar elevernasKommittén for ochplaneraatt attansvar
genomföra sina studier elevernasoch inflytande såväl innehåll som
former enligt läroplanen skall viktiga principer för utbildningen.vara
Kommittén vill betona vikten elevernas medbestämmande blirattav en
realitet i den svenska gymnasieskolan. Intresserade elever har lättare att
lära sig. Enligt erfarenhetkommitténs framgångsrika oftastläraretar
elevernas behov kunskap och intresse for utbildningen ut-av som
gångspunkt för arbetet. Elever behandlas individer ochsom som som
medarbetare i skolan för sin del för sinarbetet,tar ansvar av
inlärning.

8.6 kursutformadEn gymnasieskolamer

Arbetsgruppen för kursutformad gymnasieskola har i sin slutrapport
Kursutforrnad gymnasieskola flexibel skola for framtiden Dsen-

definitioner.1995:78 några utbildning harEn ämnenangett som
indelade kursutfonnad. Gymnasieskolansi kurser bestårär ämnen av en
eller flera kurser, påbyggbara och i vissa fall valbara. Allaärsom
gymnasieskolor tillämpar kursplanerna för den gymnasieskolansom nya

förkursutformade inom programorganisationen. svenskaDenär ramen
kursutformad inomgymnasieskolan är programmens ram.

kursutformad gymnasieskola utnyttjar deEn denär sommer
möjligheter kursutfonnade gymnasieskolan förden att anpassagersom
skolan till elevernas behov och intresse och till samhällets och arbets-
livets krav.

villVarje kommun skola själv vilka möjlighetereller avgör man
olikautnyttja. Svenska Kommunförbundet har kartlagt förekomsten av

inslag kursutformning och resultatet framgår följande samman-av av
ställning. kommunalabesvarade landetsHösten 1994 77 % gym-av

sammanställningennasieskolor enkäten. gjorde det.Hösten 1995 75 % I
följande sida redovisas andel de besvaradepå hur skolorstor av som en-

käten utnyttjar möjligheterna inom kursutformad gymnasieskola.en mer
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19951994

%individuella val 79 % 95Blockläggning av

%70 % 80Koncentrationsläsning

%46 % 60Periodindelning läsåretav

63 %45 %Olika studietakt

50 %44 %Samverkan med komvux

%schemaläggning 40 % 43Samordnad

%28 % 45Specialutfonnade program

40 %20 %Mentorer

ordningsföljd % 17 %Möjlighet till olika 17

medflertalet de möjligheter finnskonstaterarKommittén att enav som
Läroplanspropositionen lyftegymnasieskola ochkursutformad sommer

gymnasieskolan.fram förekommer inu
underlättasinom olikamöjligheter välja kurserElevernas ämnenatt
samordnadindividuella val,åtgärder blockläggningsådana avsomav

åtgärder innebärsamverkan med komvux.schemaläggning och Dessa
kan bli rationell.samtidigt skolorganisationenatt mera

olika studietaktmycket glädjandeKommittén finner det attvara
skolorna framgårförekommer i andel 63 %. Detså stor av som

skolaomfattande verksamheten inomemellertid inte hur är en som
dennaolika studietakt, i hur mångaden har ämnent.ex.attuppger

möjlighet finns.
eller vad har valt förhandledareMentor, ärtutor, namn enman nu

visst eleverlärare följer och stöder antal 6 15nära ett genomsom -
viktig i degymnasietid. sådan särskilthela deras En mentor anses vara

i betydelse.fall social samlingsplats upphört eller minskatklassen som
finner del med borde kunnaKommittén för sin att systemet mentor vara

svårigheter ii synnerhet för elever hartillgång i alla skolor, somen
Skolverketpublicerad undersökningskolarbetet. nyligenAv somen
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sinaavbrutitundersökningengjortz elever idefåframgår att somav
skolledare.ochmed lärarekontakterhaftgymnasieskolan haristudier

upplevdeavbrottetlärare foremed någonkontakthafteleverAv de som
betonaKommittén angelägennegativ. attkontakten ärhälften att var

stödjaskyldighetvarje läraresminskar attintemed mentorsystemet
med dethar problemelever ämnesärskiltstudieri deraseleverna som-

alladetframhållavill ocksåKommitténundervisarläraren somansvar
ochinformationelevernaförhargymnasieskolanlärare i att ge

studier.sinaunderskallelevernakurser görainför de valvägledning av
gymnasieskolakursutformad ärnämnda vådanoftastDen en merav, förschemaläggningenmedeländeför eleverna,otrygghetsocial ettl för lärarna.tjänsteunderlagbristandeföroch riskenskolledama

ielevernaförsocial otrygghetförriskenallvarligt påKommittén enser
Dis-kvar.inte finnsklassendärgymnasieskola,kursutformadmer
försupphörtklassorganisationenföljdernakussionerna attavom

skett.så harovanligtdeteftersomteoretiskt, är attlängeemellertid såän
fortfarande klassenharundervisningsorganisationenvanligasteallraDen

inteangelägetdetmeningkommitténs attEnligt ärbas. genomsom
mångaotrygghetdenökariskerai skolanåtgärdernågra att som

motverkasamhälle. Etti dagens sättskäl känner attandraungdomar av
medrisker mentorer.dessa systemetär sagtsom

resultatensammanhangvill i detta nämnaKommittén ett av enav
samhällsveten-Huddingegymnasietsvid1994vårengjordesenkät som

program3. ihållsElevernanaturvetenskapligaochskapliga samman
73,4%flestade svarat attårskurs Trotsisplittrasårskurs attl men

i65,8 %flertaletinstämdeviktig,mycketklassgemenskapen är
den störrekompenserasklassenuppsplittringenpåståendet avatt av
oroade sigelevernafråganstudietakt. Påochkurservalfriheten omav

77,5%och%instämde inte 61,1klasstillhörainte längreför att en
tillhöra.alltid hittar attpåståendetiinstämde att gruppernyaman

gemenska-socialadenpojkarfler flickorProcentuellt än attsett uppger
dem.viktig förärpen

endast 23%koncentrationsläsningtillpositivai enkätenEleverna var
endastnivågrupperingtillpositivamycketochdåligttyckte det var

dåligt.dettyckte6,6 % var
genomförabli lättareskulle kunnaläsåret attPeriodindelning ännuav

önskemålenstarkarefererat deharKommitténi praktiken. omovan

istudiekursmindre2 ochStudieavbrott85;Skolverkets gym-rapport nr
nasieskolan

1994kommunHuddingeEn tycker eleverna;gymnasieskola. Vadkursutformad
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timmar ochmultipler visst antaltidsramar för kurserna attär ettavsom
med schemaläggningen också harsvårigheternakommittén förstår men

sådant förslag.ställa sig bakommotiv för inte ettatt
i andel skolornaKoncentrationsläsning förekommer så stor somav

förekommande hantera 30-metodvanligen70 %. Detta är atten
naturkunskapsundervisningkoncentreradveckastimmarskurserna. En är

exempel.ett
specialutformadeuppföljningavslutatSkolverket har nyligen aven

program4. specialutformadeelever gick iframgår 500denna 2Av att ca
specialut-femtedel eleverna hadeförra läsåret. En egetettavprogram

kurserkombinationstuderade femteldessaformat Av avenenprogram.
Specialutformatskolor hadegymnasieskolan och komvux. 99i program.

teknisk-naturvetenskapligmedhade sådantHälften skolorna programav
inriktning.

kursutformadden definitionställer sig bakomKommittén resp.av en
för kursut-gymnasieskola arbetsgruppenkursutformad ensomen mer

fastläggaKommittén vill ocksågymnasieskola harformad attangett.
kursutformad ellergymnasieskolan förkallaroavsett mermanom

programskola. Detgymnasieskolanden svenskakursutformad så är en
preciserade mål förmedinom programmet,är ett somprogram,

skälfunnitKommittén har inte någrautvecklas.kursutforrnningen skall
tillövergångochupplösningtalar för enenav programmenensom

smörgåsbordsvarianten.skola av

Studievägsstrukturen8.7

gymnasieskolaför kursutformadSlutrapporten från arbetsgruppen en
grenstruktur.ochgymnasieskolansberör bl.a. frågan program-om

i de nationellainga ändringarföreslår dockArbetsgruppen programmen
Samhällsvetenskapligtsammanslagningeller Frågan avom engrenarna.

remissyttran-ifick uppmärksamhetNaturvetenskapligtoch storprogram
tillpositivArbetsgruppenandradena arbetsgruppens ärrapport.över en

alternativsammanslagetfortsatt utveckling ettett somprogram menav
Specialutformatdvs.till de båda program.somrena programmen,

bedömning.annorlundainte skäl någonKommittén finner göraatt
denmöjligt ifå ingreppdet bör såKommittén görasatt somanser

de flestadet årinförs. 1993/94beslutade strukturen, varsom nu

Uppföljning septemberspecialutformade slutrapportoch analys program;av
från ASP-projektet1995
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innebärvilketgymnasieskolan,i deneleverbörjadekommuner ta nya
1996.går vårendeatt ut

varken arbets-föreslårbeslutadenationelltdet gällerNär grenar
förändringar.någraeller kommitténgruppen

medlikhetemellertid kommittén, ilokalafrågaI ansergrenarom
kvantitetenjusteringar. Såvältill vissaskäldet finnsarbetsgruppen, att

nödvändigt.dettalokalapå dekvaliteten görgrenarnasom
400.Antalet överstigerstarkt.ökarlokalaAntalet nugrenar

vad mångranskat isärskilttillsynsverksamhet harSkolverkets
för lokalagällerbestämmelserföljer dekommunerna grenar.som

programmålenföljer sigalltidintedå funnitSkolverket har att vareman
minskatdet förekommertimplanebestämmelsemaeller t.o.m att man-

finnerKommitténkärnämnen.omfattningenantalet ochbåde på av
inteelevernatillsärskilt med hänsynuppgifter oroande,dessa att

till ochsöktdedetutbildning påfullständigfåkommer att program
tagits in på.

automatiskadenmed arbetsgruppen,likhetiKommittén attanser,
bör, iLokalaupphöra.börlokalariksrekryteringen till grenargrenar

denförendastspecialutformademed öppnalikhet egnavaraprogram,
medräknarKommitténsamverkansområdets elever. attochkommunens

lokalasjälvsanering bland deblirhärigenomdet grenarna.en
litetmycketkrävernationelltyrken,Vissa små ettäven settsom

tillgodosettutbildningsbehovsittfår i dagutbildade år,antal genomper
skallutbildningarsådanaangelägenKommitténlokal attären gren.
skalldessadärförföreslårochfortsättningenikunna finnas attäven

särskilt beslut.efterriksrekryteringförkunna öppnas
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Kommittédirektiv
1994:29Dir.

gymnasieskolanUtvecklingen i

aprilregeringssammanträde den 21 1994vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

iutvecklingenpågåendeskall följa denkommittéparlamentariskEn
juni 1997medtill ochverksamskallKommitténgymnasieskolan. vara

regeringen.tillbedömningarredovisa sinaårligenoch

Bakgrund

rskr.l993/94:UbU2,bet.december 1993ibeslutadeRiksdagen
kommitté börparlamentarisktill kännaregeringen1993/94:93 att enge

parla-gymnasieskolan. Deniutvecklingsarbetetföljaförtillsättas att
företrädarebeståmeningriksdagensenligtbörkommitténmentariska av

riksdagen.partierna iför

gymnasieskolanreformeringenårs beslut19921991 och avom

förändringenbeslutade1992och våren1991riksdagen vårenDen avav
kunskapermed1990/91 :85 Växagenomförs prop.gymnasieskolan nu

rskr.1990/91:UbU16,bet.vuxenutbildningen,gymnasieskolan ochom-
ochgymnasie-vissa1991/92:157 vuxenut-1990/91:356 samt omprop.

1991/922311. Derskr.1991/92:UbU26,bet.bildningsfrågor cam.m.,
16specialkurserlinjer och ersättsi formstudievägamaolika500 avav

individuellaspecialutforrnadenationella program,program,program,
Varjei komvux.påbyggnadsutbildningarlärlingsutbildning samt

till ochframkommunenungdomar iallaerbjudaskyldigkommun är att
möjlighetfyller årde 20det år attkalenderhalvåretmed det första

kommuneni denantingennationellautbildning påpåbörja egnaprogram
allanationella ärkommun. Deavtal ieller programmenannangenom

innebärDettaåttakärnainnehåller ämnen.treåriga och avgemensamen
utbildningarna,yrkesförberedandedeförambitionsnivåhöjdbetydligten

till år.tvåfrånförlängshärigenom tresom
dentillför övergångentidpunktenRespektive kommun avgör nya
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genomförande-fastställda fyraårigaför dengymnasieskolan inom ramen
hösten 1992.såledespåelevernaförstaperioden. De togsprogram

gymnasieår påförstaelever sitt000 ettdrygt 90Innevarande läsår går
nationellt program.

utbildning.sinsjälva planerafrihetharKommunerna attstornu
haftintetidigarevissa kommuner,delsinnebärDetta att gym-som

stimulerasmånga kommunerdels attnasieskola kan attstarta egen,en
för deinomsker såvälgymnasieskolor. Dettautveckla sina ramen

ochbeslutadenationelltoch denationella grenarnaprogrammen
kurser.lokalaochlokalautvecklingkurserna, grenaravgenom ensom

falli någraochplaneraantal kommunerbörjadeföregående årRedan ett
gymnasieskola.kursutforrnads.k.införaäven en

införaårs möjligheternabeslut att1993 en merom
gymnasieskolakursutformad

propositioneniförslagenanledningmedbeslutriksdagensGenom av
komvux,gymnasieskolan,förbetygssystemochläroplanEn nyttettny

1993/94:UbU2,bet.1992/932250,prop.ochgymnasiesärskolan särvux
sinaför kommunernaförutsättningarna göraattökar1993/94:93rskr.

Specialut-kursutformade inomgymnasieskolor ram.programmensmer
enskildadenellerkommunenkanformade sättas samman avprogram

ochikombinationerandra etti än vartval kursereleven avavgenom
denalltid.dock IingårkämämnenaåttaDenationellade programmen.

slutföramöjligtvidaredet ettgymnasieskolan attkursutformade är
år.tidlängreellerkortarepå än tretreårigtnormalt program

Uppdraget

bör följaKommittén
gymnasieskolan,kursutformadedenutvecklingen av

gymnasieskolan påutbyggnaden orter,effekterna nyaavav
tillgodosedda,utbildningsvalsinafårelevernautsträckningi vilken

fullständigfåskallungdomarallamåletutsträckningvilkeni att en
gymnasieutbildning nås,

yrkesförberedandeinom deambitionsnivånhöjdadeneffekterna av
ochutbildningarna

gymnasieskolan avnämamasutsträckning moti vilken svarar
förväntningar.

årligenochmed juni 1997ochtillverksamskallKommittén vara
regeringen.tillbedömningarsinaredovisa
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1993:GUarbetsgrupptillkallatjuni 1993iAsk harStatsrådet en
medarbeteföljer kommunernas attUtbildningsdepartementetinom som

drabörKommitténgymnasieskola. nyttakursutformadutveckla meren
arbetsgruppsåväl dennaframkommerunderlagdet somgenomsomav

utvärderingsverksamhet.ochuppföljnings-Skolverketsgenom

arbetekommitténsförRamar

anslag A2.huvudtitelnsåttondebelastaskallkommitténförKostnadernai kommittéersamtligatilldirektivregeringensskall beaktaKommitténl
1994:23,dir.E åtagandenoffentligautredare prövasärskildaoch attom

1988:43utredningsverksamheten samtEG-aspekter ibeaktandel avom
1992:50.dir.konsekvenserregionalpolitiskaom

Utbildningsdepartementet
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Kommittédirektiv
1994:128Dir.

följer denkommitténTilläggsdirektiv till som

gymnasieskolanipågående utvecklingen
1994:02Ui

november 1994regeringssammanträde den 24Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

förtillsattskommitté, attparlamentariskaför denUppdraget som "
tillutvidgasgymnasieskolan,i attutvecklingenpågåendefölja den

gymnasieskolandeninförandetfrågorytterligare röromfatta nyaavsom
betygssystemet.detoch nya

Bakgrund

parlamentariskdirektiv förapril 1994ibeslutadeRegeringen enom
gymnasieskolaniutvecklingenpågåendedenföljaskallkommitté som

juni 1997medochtillverksamskallKommittén1994:29.dir. vara
regeringen.tillbedömningarsinaredovisaårligenoch

skall följaKommittén
gymnasieskolankursutformadedenutvecklingen av

gymnasieskolan på orterutbyggnadeneffekterna nyaavav
tillgodoseddautbildningsvalfår sinaelevernautsträckningi vilken

fullständigskall fåungdomarallamåletutsträckningi vilken att en
nåsgymnasieutbildning

yrkesförberedandedeinomambitionsnivånhöjdadeneffekterna av
utbildningarna

avnämamasgymnasieskolan motutsträckningi vilken svarar
förväntningar.

departementaladenfrånunderlag delsdraskallKommittén nytta av
delsgymnasieskola,kursutfonnadutvecklingenförarbetsgruppen av en

Skolverket.från

Uppdraget

skalluppdragkommitténsiingårredanområdendeUtöver som
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kommittén följa
gymnasieskolan,itillämpasbetygssystemethur det nya

framför alltverksamhet,skolansinflytande påhur elevernas
tillgodoses,undervisningen,planeringen av

studie-medutbildning för eleverorganiserarhur kommunerna
gymnasiesko-dels inomindividuellasvårigheter dels program,genom

används förindividuellahur detlans övriga programmetsamtprogram
specialutformadeellertill nationelladerasstödja eleverna vägatt

program,
eleversfrämjautvecklas föri kärnämnenundervisningenhur att

studieresultat,
kvalitetomfattning ochutbildningensarbetsplatsförlagdahur den

samverkanutvecklaslärlingsutbildningenupprätthålls och hur genom
organisationersidan företag,och å andrasidan kommunermellan å ena

arbetsgivareoffentligaoch
och

varvidfrämjas,möjligheterochlikaoch pojkarsflickorshur rätt
samtligatilldirektiv 1994:124regeringensskall beaktakommittén

jämställdhetspolitiskaredovisautredareoch särskildakommittéer att
konsekvenser.
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