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Johanssonstatsrådet YlvaTill

bemyndigade regeringen det statsråd har tillapril 1994Den 21 som
vuxenutbildning tillkallauppgift föredra ärenden skola ochatt att enom

nioparlamentariskt kommitté U94z02, bestående högstsammansatt av
ledamöter, med uppgift följa utvecklingen i gymnasieskolan. Sam-att

1994:29.tidigt fastställdes direktiv för kommittén dir.
regeringen tilläggs-Genom beslut den november fastställde24 1994

kommittén dir. 1994:128.direktiv för
beslut den april förordnades följande ledamöter:Genom 21 1994

Birath, riksdags-statssekreterare Odd Eiken, ordförande, sekreterare Iris
riksdags-ledamoten Björkman, riksdagsledamoten Edholm,Jan Lotta

Marianne riksdagsledamoten Stefan Kihlberg, riks-ledamoten Jönsson,
och socio-dagsledamoten Ulf Melin, riksdagsledamoten RizellFanny

Marie-Louise Rönnmark. sakkunniga förordnades general-Somnom
direktör Ulf Lundgren och departementsrådet SjögrenP. Boo samt som

kanslirådet Sonjasekreterare Hjorth.
Genom beslut den 7 oktober entledigades Odd Eiken från1994

uppdraget ordförande i kommittén. Genom novemberbeslut den 11som
1994 entledigades Stefan Kihlberg och Rizell från sina uppdragFanny
i kommittén fr.o.m. den oktober 1994. Riksdagsledamoten8 Jan
Björkman förordnades ordförande fr.o.m. 1994den ll novembersom

riksdagsledamoten Davidson och riksdagsledamoten GunnarIngersamt
Goude ledamöter i kommittén.som

Genom beslut den december entledigades Iris Birath och2 1994
förordnades riksdagsledamoten Britt-Marie Danestig-Olofsson leda-som
mot.

Genom beslut den april entledigades Edholm och13 1995 Lotta
förordnades f.d. riksdagsledamoten Christer Lindblom ledamotsom
fr.o.m. den 3 april 1995.

Förbundssekreteraren förordnadesPeter Holmberg sakkunnig isom
komittén beslut den juni1 1995.genom

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

sakkunnig fr.o.m. den 1995.l septembersom
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Genom beslut den februari14 1996 entledigades DavidsonInger och
Christer Lindblom och förordnades Ulla-Britt Hagström och Rolf
Nordanskog ledamöter fr.o.m den februari 1996.15som

avdelningsdirektörenF. David Englund har biträtt sekretariatet sedan
den oktober31 1995.

Kommittén har valt Kommittén för gymnasieskolansnamnet ut-
veckling.

Enligt direktiven skall kommittén verksam till och med junivara
och årligen1997 redovisa sina bedömningar till regeringen. Kommittén

har i enlighet med direktiven dragit det underlag kommitnytta av som
fram arbetet i Skolverket. Kommittén har dessutom utnyttjatgenom

från Svenska Kommunförbundet, forskare, kommuner ochrapporter
organisationer. redovisningNärmare det underlag kommittén använtav
finns i de olika kapitlen betänkandet. harKommittén dessutom fåttav
underlag för sina bedömningar vid studiebesök och vid föredragningar
infor kommittén vid seminarier kommittén organiserat.samt som

Kommittén får härmed överlämna sitt andra delbetänkande. Som
bilagor har fogats sammanfattningar inledningarärtre uppsatser som av
vid seminarium hur förändring kommer till stånd i organisa-ett om en
tion. Författarna själva för respektive uppsats.ansvarar

Stockholm i december 1996

BjörkmanJan

Britt-Marie Danestig-Olofsson Gunnar Goude

Ulla-Britt Hagström Marianne Jönsson

Ulf Melin Rolf Nordanskog

Marie-Louise arkRönnm

/Sonja Hjorth

David Englund



1996:164SOU

Innehållsförteckning

9Sammanfattning
. .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .

21Kommitténs arbete
. .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .

25väljamöjlighetElevernas att .. . . . . .. . . . . .. . .
25uppdragKommitténs3.1 .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .
25planeringssystemTvå olika3.2 . . .. . . . . . . .. . . . . . . .

olikapåandelen eleverFörändringar3.3 av
271990-1995studievägar

. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . ..
27förändringarStora3.3.1 . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . ..
28studievägaravveckladeoch3.3.2 Nya . . . . . . .. . . . . .. .
28yrkesutbildningsområdenjämförbaraNågra3.3.3 . . .. . . .
29utbildningsområdenAndra3.3.4 . . . . .. . . . . . .. . . . . ..
31synpunkterKommitténs3.3.5 . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. .
32informationBehovet3.4 av . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . .
33gymnasieskolantillsökaAtt3.5 . .. . . . . . . .. . . . . .. .
35väljaAtt3.6 program . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .
37väljaAtt3.7 gren . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .
41statistik för 1996Preliminär3.8 .. . . . . . . .. . . . .. . . .
42välja kurserAtt3.9 . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .

inomeller kurserväljaAtt3.10 ämnen
45individuella valetdet . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .
46slutsatsersammanfattandeKommitténs3.11 . .. . . . . .. .

47påGymnasieskolor orternya . .. . . . . . .. . . . .. .
47Inledning4.1 . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . 48faktaunderlagKommitténs4.2 . . . . . . . .. . . . . .. . . . .
48gymnasieskolamedAntalet kommuner4.3 . . .. . . . . . .
49gymnasieskolainrättandeMotiv for4.4 av . . . . . .. . . .
50Utbildningsutbud4.5 . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . 51Lokalsituation4.6 . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . 52Personalsituation4.7 . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . ..
52gymnasieskolaetableringförKostnader4.8 av .. . . . ..
55kommentarerKommitténs4.9 .. . . . . . . .. . . . .. . . . .
57slutsatserKommitténs4.10 . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . ..



SOU 1997:1

5 Jämställdheten i den gymnasieskolan 59nya . . . . . . .5.1 Utgångspunkter 59
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .5.2 Tillgång till gymnasial utbildning 60

. . . . . . . . . . . . . .Olika5.3 val studieinriktning 61av . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.4 Förebilder i skolan 66
. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .5.5 Flickor och pojkar i klassrummet 68

. . . . . . . . . . . . . .5.6 Flickors och pojkars resultat 70
. . . . . . . . . . . . . . . .. .5.6.1 Studieresultat 70

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.6.2 Avbrott 72
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.7 Sexuella trakasserier och deras betydelse för

skolgången 73
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.8 Att främja jämställdhet 75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.9 Kommitténs slutsatser 76

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Yrkesutbildning i gymnasieskola och
arbetsliv 81. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .6.1 Inledning 81

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2 Arbetsplatsförlagd utbildning APU 81
. . . . . . . . . . . .6.3 Fristående gymnasieskolor med företagsanknytning 84

.6.4 Lärlingsutbildningen i vårt land 85
. . . . . . . . . . . . . . .6.4.1 Definitioner och begrepp 85

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Historisk6.4.2 återblick 87
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.4.3 Den gymnasiala lärlingsutbildningens

nuvarande omfattning 91
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .6.4.4 Arbetsmarknadspolitiska kommittén 92

. . . . . . . . . . . .6.5 Internationell översikt 92
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.6 Yrkesutbildningens problem och möjligheter 95

. . . . . .6.6.1 Direktiven 95
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.6.2 Arbetsplatsförlagd utbildning APU 95

. . . . . . . . . . . .Gymnasial6.6.3 lärlingsutbildning 97
. . . . . . . . . . . . . . . . .6.6.4 Kvalitetssäkring i yrkesutbildningen 99

. . . . . . . . . . . .

7 Det betygssystemet 101nya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.1 Inledning 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.2 Skillnader mellan det gamla och det nya
betygssystemet 102

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.3 Införandet det betygssystemet 103av nya . . . . . . . . . .7.4 Lärares och elevers inställning till det nya
betygssystemet 105

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.5 Kritiken det betygssystemetmot 107nya . . . . . . . . . . .7.5.1 Betygskriteriema 109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.5.2 Antalet betygssteg 111

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1996:164SOU

Godkänd 114respektiveIcke godkänd7.5.3
. . . . . . . . . . .. .

och gymnasieskolan ll7grundskolani7.6 Kraven
.. . . . . .

resultatstymingenmål- ochKonsekvenserna7.7 av
ll7på betygen

. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
118slutsatserKommitténs7.8

. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .

målet 121gymnasieskolanNår
.. . . . . . . . . . . . . . .

gymnasieskolan 121intentionerna med denVad8.1 är nya
mått på måluppfyllelse 122Betyg8.2 som . .. . . . . . . . . .

for gymnasiestudier 126förutsättningarElevernas8.3
. . . . .

128gymnasieskolan göraVad kan8.4
. . . . . . . . . . . . .. .

och på studietakten 129inflytande på studiernaElevers8.4.1
130samverkan8.4.2 Lärares

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..
behov kunskaperelevernas8.4.3 Lärare tar somavsom

undervisning 131utgångspunkt for sin
. . .. . . . . . . . . .

undervisningen 132Elevers uppfattning8.4.4 om . . . . .. . . .
134Kommitténs kommentarer8.4.5

. . . . . . . . . . . . .. . . . .
135Kommitténs slutsatser8.5

.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Bilagor

karaktärsämnenmellan kärnämnen ochBilaga Samverkan
i gymnasieskolan

137SörenssonKatarinaav . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Förändringsstrategiers effektivitetBilaga

implikationer for gymnasiereformen
Börjesson 147Flemming och SofiaNorrgrenav .. . . . .
engagerade lärareförändringsledare förBilaga Rektor som

165Kenneth Holmstedtav . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .





SOU 1997:1

Sammanfattning1

Kommittén har tillsatts för följa utvecklingen i gymnasieskolan. Dettaatt
kommitténs andra delbetänkande. I sitt slutbetänkande 1997är sommaren

kommer kommittén sammanfatta sina bedömningar gymnasieskolanatt av
kommittén regeringens direktiv skallinom alla de områden enligtsom

följa.
första årskull elever, fått hela sin undervisning enligt denDen som

läroplanen, de programmålen, de kursplanerna och det nyanya nya nya
går gymnasieskolan juni samtidigtbetygssystemet, i 1997, dvs.ut som

kommittén enligt direktiven skall avsluta sitt arbete.
Gymnasieskolan befinner sig i intensiv utvecklingsfas, påverkaren som

förutsättningarna för skolledares och lärares arbete och elevernas påsyn
sin gymnasieutbildning. påverkar möjligheterDet också kommitténs att

slutgiltig gymnasieskolan sådan någonsinbedömninggöra en om enav -
låter sig göras.

handlarDen allmänna debatten gymnasieskolan elevernas betygom om
Koncentrationen tilli kärnämnen. uppmärksamheten kärnämnenainne-av

bär har väl förenklad på den gymnasiala utbildningen.att man en syn
För elever på med yrkesämnen kämämnena inte fullt %30ärprogram

utbildningen. Gymnasieskolans undervisning iyrkesämnen och elever-av
bildning till självständiga, ansvarsfulla och kreativa individer har enligtnas

kommitténs mening fått lite uppmärksamhet hittills i debatten.för
Gymnasiereformen innebär den förändringen den frivilligastörsta av

skolan någonsin gjorts i Sverige. gymnasieskolan beskrivsDensom nya
oftast i massmedia skola i kris. Kommittén medvetenär attsom en om
det finns problem och osäkerhet skolledare och lärare sökeri skolansmen
vardagsarbete for bemästra svårigheterna. Oftast förutsätter lös-vägar att
ningarna förändrat arbetssätt, på bättre sin utgångspunktsättett ett tarsom
i elevernas erfarenheter och behov kunskaper.av

Kommittén har del uppmärksamhet frågan hur förändringägnat en
kommer till stånd på arbetsplats. Som bilagor i betänkandet fogas treen

inledare vid seminarium kommittén. Författarnainternt iuppsatser ettav
respektiveälva för uppsats.svarar
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möjlighet väljaElevernas att

granska i vilken utsträckning elevernaskall enligt direktivenKommittén
utbildningsval tillgodosedda.får sina

granskat fem olika slags val:Kommittén har
l söka till gymnasieskolanatt
2 väljaatt program
3 väljaatt gren
4 välja kurseratt

individuella valet.5 välja ämnen/kurser inom detatt

gymnasieskolan haruppfattning eleverna ivanligEn är att en
önskemål tillgodosedda i alla de nämndaförfattningsenlig få sinarätt att

valen.
skall kommunemaplaneraEnligt skollagen och gymnasieförordningen

innebär ingenmed hänsyn till elevernas val och Dettaav program gren.
tillgodosedda. Kommittén harovillkorlig för eleverna få sina valrätt att

utsträckning försöker tillgodosedock funnit kommunerna i relativt storatt
Med hänsyn till den betydelse intres-elevernas val bl.a. storaav program.

kommittén viktenhar för elevernas studieframgångar understrykerset
val.sig tillgodose elevernaskommunerna anstränger attattav

framhåller angeläget eleverna inför sina valKommittén det är attatt
information möjligt vilkatill gymnasieskolan får såfullständigen som om

anordnas inomutbildningar de har söka, såvälrätt att somprogram
kommunen och samverkansområdet övriga program.som

gymnasieskolan.alla grundskoleelever 98 % fortsätter i EnNästan
hösten på sitt förstahandsval.del dessa ca 72 % kom 1995 instor av

Andelen förstahandssökande varierar från till Kommitténprogram.program
har lågbör kontinuerligt uppmärksammaatt program som enanser man

förstahandssökande.andel
de nationella indelade i grenari årskursernaAv 16 12ärprogrammen

eller några mycketoch På vissa har någon2 av grenarna enprogram
dessalåg andel elever. Enligt kommittén bör det göras översynen av

för finns möjlighet lågfrekventundersöka det ersättaattattprogram om en
frekvent påmed valbara kurser inom samma program.gren en mera gren

Kommittén det vidare angeläget kommunerna försökerattanser vara
önskemål.dimensionera med hänsyn till elevernasgrenarna

kommittén konstaterat antaletVad gäller elevernas val kurser har attav
starkt till Vidvalbara kurser varierar från program program. en ev.

kommitténs mening elever-kommande bör enligtöversyn av programmen
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för val kurser på Naturvetenskapsprogrammet ochutrymme Sam-nas av
hällsvetenskapsprogrammet uppmärksammas.

Kommittén stöder också förslag kommunerna skall bli skyldigaett att
efter tillgodose elevernas val kurs.strävaatt För eleverna skallatt attav

få ökat inflytande valet kurser krävs fortsattöver utvecklingsarbeteettav
i kommunerna och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna.ett

Gymnasieskola på orternya

Kommittén skall enligt direktiven följa effekterna utbyggnadenav av
gymnasieskolan på Kommunerna har haft älva beslutaorter. rätt attnya

inrättande gymnasieskola sedan den l juni 1993.om av
kommuner39 har inrättat gymnasieskola. Antalet i deprogram nya

gymnasieskolorna varierar mellan och nio och antalet elever mellanett
och12 605.

kommunerDe inrättat gymnasieskola kan uppvisa många positi-som
effekter. Om bortser från kostnademai samband med etableringenva man
kostnaderna för de gymnasieskolornaär inte mycket högre förännya

de gamla skolorna och dessa högre kostnader måste andravägas mot
fördelar kommun har gymnasieskola. De gymnasieskolor-attav en en nya

har haft lätt rekrytera behöriga lärare. Kommunerna efteratt strävarna
skapa heltidstjänster. Detta kan få till följd lärarnaatt inte haratt

utbildning i alla de undervisar Elevernaämnen i början käntsom som
sig tveksamma till den skolan mycket positiva de går där.är Detnärnya
mindre urvalet och kurser mängd andra faktoreruppvägsav grenar av en

trivsel, kortare restider och möjlighet delta i hemortens socialaattsom
liv.

De gamla gymnasieskolor elevunderlag till detappatsom nya gymna-
sieortema har oftast kunnat kompensera detta på olika bl.a.sätt, genom

den reformerade gymnasieskolan treårig.att Det finns dock kommunerär
fått problem det minskade elevunderlaget. Kommitténsom genom menar

vissa sådana effekter inte kan undvikas.att
En viktig fråga det samlade utbudetär utbildningsaltemativom av

blir lidande gymnasieskolan etableras på Samhälls-att orter.genom nya
vetenskapsprogrammet har inrättats i alla gymnasieskolor och Natur-nya
vetenskapsprogrammet i de flesta. Industriprogrammet det tredjeär van-
ligaste i de gymnasieskolorna. Utbyggnaden de bådaprogrammet nya av
sistnämnda önskvärd utveckling.är Kommittén har inteprogrammen en
underlag för bedöma de samlade effekterna på utbudetatt övriga utbild-av
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inomexempel påkommitténharningsaltemativ. Däremot attsett grenar
elevunderlagetned dåharmåst läggasgymnasieskolorgamlavidprogram

närliggandepånyetableringminskat ort.engenom
regioninomkommunernaangelägetdetKommittén är attatt enmenar

effekternautbildningsutbud så intesittsamrådaform attfinner att om
konkurrensminskarutbildningsaltemativutbudetblir omatt genomav

mellanelever orterna.
antaleffekternabehöverbedömningkommitténs ettEnligt attav

mån utbudeti vadytterligare,tillkommit följgymnasieskolor t.ex. avas
påverkas.riketoch iregionerutbildningsaltemativ inom

gymnasieskolani denJämställdheten nya

könsfördelningjämnmål fåhafthar längeställdhetsarbetetJ attäm ensom
gymnasieskolansyrken. denutbildningar och Närolikainom programnya

deskolministemdåvarandedenframhöllför riksdagenpresenterades att
den statistikpojkar. Avflickor ochattrahera bådeskulleprogrammennya

utbildningsimikt-mångadet fortfarandeframgårredovisarkommittén äratt
andra.dethögre gradkönen i änintresserarningar avsevärtett avsom

ochi flickomasförändringarskett någraintehar således störreDet
Undan-l970-talet.mittensedanutbildningsinriktningvalpojkarnas avav

OmvårdnadsprogrammetfritidsprogrammetochBarn- samtär somtagen
pojkar.%respektive 15har 25

manligabådeungdom harochbambetydelsenMed hänsyn till attav
också finnsdetpositivtdetdå deförebilderoch kvinnliga attärväxer upp
könsfördel-jämnlång tilldetdagispå vägärävenmän enomnumera -

Å förarbetsplatsblialltmerskolan påsidan hållerandraning. att en
kvinnor.desto flereleverochtredjedelar kvinnorTvåkvinnor. är yngre

fördelat yrkekönsmässigt jämntpå blihåller dockSkolledaryrket att ett
dominerat.manligtha varitefter förratt

manligabådefördel meddetövertygadKommittén ärär att enom
ochKvinnorarbetslivet.olika delaranställda inom mänkvinnligaoch av

föranlederdettadiskussionerprioriteringar. Deocholika erfarenheterhar
blirSlutsatsenutvecklas.verksamhetenbidra tillarbetsplats kanpå atten

gymnasieskolaniutbildningarinom olikakönsfördelningjämnareatt en
hastudietidenunderelevernafördel också förönskvärd. Det attärär en

kvinnliga studiekarnrater.ochbåde manliga
Flickorolika.och pojkarflickorpåverkari skolanArbetsformema

olika.behandladeocksåoch bliri skolanuppträder på olikaoch pojkar sätt
Flickorresultat påbättreoch pojkar harbetygFlickor har bättre prov.

olikaiundervisningenhur brainställning tillhar olika äroch pojkar
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och pojkar det gällerskillnader mellan flickorfinns ingaDet närämnen.
lämnar betydligti gymnasieskolan. Däremotandelen studieavbrotttotala en

få flickor. gällerhar Detsammaandel flickornastörre program somav
Flickorna mansdomineradepojkar. påmed fåpojkar påinte program

Pojkarna på flickdomi-allt från lärarna.stöd framförutbildningar saknar
erfarenhet.inteutbildningar harnerade samma

oftast flickori skolan.trakasserier förekommer DetSexuella är som
Flickor drabbasockså pojkar blir det.det förekommerdrabbas attmen

flickor. finns lärareklasser med liten andel Dettrakasserier ioftare enav
betydligt vanli-detför sexuella trakasseriereleverna ärutsätter mensom
Elevertrakasserar sina kamrater.det eleveräratt reagerarsomgare

sexuella trakasserieruppleverpå trakasserier. Dehårdare lärares utsatta
studierderasmakt. % flickorna uppgeruttryck för 10 attett avsom
utbild-% deras valsexuella trakasserier, 3,2påverkats negativt att avav

sexuellafrågorframhåller viktenning påverkats. Kommittén attav om .
slag diskuteras i skolanmobbning och hot andratrakasserier liksom av

blivitoch stöd for demled i skolans fostranbåde ettett somsomsom
utsatta.

verkar i skolan, dvs. skolledning, lärareålägger allaSkollagen som
Enligt läroplanen hör jäm-främja jämställdhet.och personal, attannan

skolan skall gestaltaoch till de värdenställdhet mellan kvinnor män som
förmedla.och

enligt kommitténskolans jämställdhetsarbeteviktigaste målet forDet är
skall spegla både manligatill innehåll och uppläggningundervisningenatt

inte undervisa jäm-perspektiv. gäller såledesoch kvinnliga Det att om
likhetsteckenjämställdhet. inteställdhet med Numera sätterutan man

få likvärdig utbild-två elever skallmellan likvärdig och likadan. För att en
i dag.behöva stöd.ning kan den Detta synsätt är accepteratmeraena

jämställd/likamellanmed avskaffa likhetstecknetpågår arbetetNu att
pedagogisk fråga.på jämställdhet tillmycket värd och likadan, göraatt en

utomordentligtelevernaförhållningssättLärares är storgentemot av
framhåller ocksåberedskap lära. Kommitténbetydelse för elevernas att

kunskaperblivande lärarnalärarutbildningen devikten att omgerav
utvecklings-angelägeti hur flickor och pojkar lär. Dettaskillnaderna är ett
fortbildninganställda lärare antingen i formområde också för redan av

utvecklingsprojekt tillsammans med andra personal-hellreeller som- -
skolan .och med eleverna.kategorier i
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Yrkesutbildning i gymnasieskola och arbetsliv

Kommittén skall följa hur den arbetsplatsförlagda utbildningens omfatt-
ning och kvalitet upprätthålls och hur lärlingsutbildningen utvecklas genom
samverkan mellan å sidan kommuner och å andra sidan företag,ena orga-
nisationer och offentliga arbetsgivare.

Kommittén konstaterar den nuvarande konstruktionenatt av program
med yrkesämnen, har kärnämnen och viss del undervisningensom en av
i yrkesämnen arbetsplatsförlagd APU, huvudmodell för denär en gymna-
siala yrkesutbildningen.

Såväl skolorna eleverna APU värdefullt medeläratt ettsom anser
för nå utbildningsmålen. finnsDet skillnader i olika branschers förmågaatt

tillgodose omfattningen APU, vilket kommittén redovisade redanatt av
i förra betänkandet. Skillnaderna består.

Enligt kommitténs uppfattning omfattningen frågaAPU:när av en
bör fortgående följas. Det finns ingenting hindrar all utbild-attsom som

ning i yrkesämnen förläggs till arbetsplatser i form APU. flestaDeav
dock uppfatta minimigränsen 15 veckor den totala utbild-synes om av

ningstiden såsom absolut Kommittén, utbildninggräns. atten som anser
på arbetsplats avgörande för yrkesutbildningens kvalitet,är attmenar
minimigränsen veckor15 på sikt bör höjas.

Flera undersökningar visar kvaliteten på APU:n beroendeäratt av
effektiv samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet. Det finnsen

skillnader mellan kommunerna i detta avseende.stora
Eleverna på de flesta samverkansm ålet nås i ganskaattprogram anser

liten grad. finns enligt kommitténDet goda möjligheter till förbättring
och vidareutveckling utbildningen i med yrkesämnen.av programmen
Kommittén särskilt samverkan mellan skola och arbetsliv ochnämner
utbildningen lärare i yrkesämnen.av

Kommittén ställer sig bakom det förslag arbetsgruppen för ökadsom
rekrytering till gymnasieskolans industriprogram lagt försök med lokalaom
styrelser för gymnasieskolan med företrädare för arbetsgivare och arbets-

Kommittén detta skulle kunna bidra tilltagare. att närmareanser en
anknytning mellan arbetslivet och gymnasieskolan och medföra förbätt-en
ring kvaliteten i all gymnasieutbildning.av

Lärlingsutbildningen, har från 1300-talet, för tynandesom anor nu en
tillvaro i Sverige. Förra hösten fanns elever i lärlingsutbild-25 gymnasial
ning -i alla årskurserna. Statistiken visar också få genomgårtre att ytterst
alla åren. Hösten fanns lärlingar1995 3 årskurstre

Kommittén har funnit flera orsaker till den gymnasiala lärlingsut-att
bildningen inte fungerar enligt intentionerna.
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problemEtt det delade huvudmannaskapet, innebär skolanär attsom
för kämämnesundervisningen och arbetslivet för yrkesämnena.ansvarar

Varken skolan eller arbetslivet känner något for den gymnasialaansvar
lärlingsutbildningen. Ingen informerar den finns och det fögaatt ärom
känt den finns. Lärlingsutbildningen inte sökbar och kan därmedatt är
falla utanför för syo-informationen. Arbetsgivarna prioriterarramen som
regel APU framför gymnasial lärlingsutbildning. Det beror ofta på att
arbetslivet inte känner till gymnasial lärlingsutbildning finns. APU:nIatt

ungdomarna fortfarande elever i gymnasieskolan. denär I gymnasiala
lärlingsutbildningen lärlingen anställd hos arbetsgivaren. Till skillnadär
från vissa andra länder finns ingen särskild lagstiftning anställnings-om
villkor för lärlingar det den reguljära lagen anställningsskyddärutan om

gäller.som
Dessutom tillkommer schematekniska problem. Det svårt förär en

skola placera lektioner i kärnämnena så de för lärlingen ochatt att passar
lärlingarna för få för bilda med schema.är att egetegna grupper

Vid hearing kommittén haft med företrädare för arbetsmarknadensen
framkom arbetsgivarna i Sverige förutsätter de skallparter att att som

anställas har gått igenom fullständig utbildning ien gymnasieskola bekos-
tad samhället. utvecklingEn den gymnasiala lärlingsutbildningenav av
kräver generellt insatser arbetslivet. länderI harstora storav som en
omfattning lärlingsutbildning företagen ekonomiska åtaganden.gör storaav

Kommittén, hari uppdrag följautvecklingen igymnasieskolan,attsom
konstaterar den gymnasiala lärlingsutbildningen på grund radatt av en
formella svårigheter inte fått sådan omfattning den f.n. kan bliatten
föremål för meningsfull utvärdering.en

Kommittén det önskvärt det i Sverige införs någon formattanser av
kvalitetssäkring såväl yrkesutbildningen i gymnasieskolan denav som
gymnasiala lärlingsutbildningen. En sådan bör fasta på bredden ita en
yrkesutbildning i Sverige. kvalitetssäkringEn skulle också kunna höja
yrkesutbildningens Yrkesutbildningen vårti land bör kunna utveck-status.
las positivt uppmärksamheten inriktas utbildningensatt motgenom mer
kvalitet dess organisation.än

Det betygssystemetnya

Kommittén uppehåller sig här vid de betygen Kommitténsystem.nya som
redovisar motiven för det betygssystemet, hur det infördes och skill-nya
naderna mellan det gamla betygssystemet och det Densystemet.nya
viktigaste skillnaden det gamla betygssystemet jämförde elevernasär att
kunskapsnivå med kunskapsnivån hos alla elever riket,i lästesom samma
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gymnasieskolan jämförs intelinje år. denpå Iämne samma nyasamma
kursplanerna.med kraven ikunskaper med andra eleverselevernas utan

mål- och resultatstyrd.gymnasieskolanSkälet härför den ärär att nya
två sedan och inteintroducerades för drygt årbetygssystemDet etnya

fram uppgifterhunnit börjar dock kommamånga betyg har Detså sättas.
Många lärarepå det betygssystemet.och eleverslärares nyaom syn

svårt början det betygssystemetdet varit jobbigt och iatt av nyauppger
utvecklandepositivt ochde i efterhand arbetetatt genomser sommen

pedagogiska diskussioner.det tillfälle tillatt gett
till det betygs-övervägande positiv inställningharLärarna nyaennu

bättredet betygssystemetOckså eleverna uppleversystemet. somnya
också kritikframför emellertidgamla. Både lärare och eleverdetän av

betygssystemet.vissa delar av
oprecisa förkritiseras för alltförBetygskriteriema samt attatt vara

godkänd.betygsnivån Mycket väl Kom-inte finns några kriterier fördet
preci-betygskriteriema skallmedveten det förhållandetmittén är att attom

skolor ocholikheter i betygssättningen mellanlokalt kan leda tillseras
bl.a. jäm-anledning följa denna fråga,kommuner. finnsDet attatt genom

kursproven.och resultat i de centralaföra betyg
tydli-förståelse för lärare kan finna behovKommittén har viss att aven

betygskrite-vägledning vid betygssättningen. De lärare attsom ansergare
kriterier.regel stotfrelaterade Detriema otydliga efterlyser ärär som

till målstyming kanvid övergången från regelstymingnaturligt detatt
kursplaner inte längreuppstå viss osäkerhet vid tillämpningen av somen

uppnåtteleverna skall ha vidinnehåll vilka kompetenserutananger
tycks knyta till dekursens slut. Diskussionerna kring betygssystemet an

förståelse för målstymingfinns hos lärarna kunskapssyn,olikheter som om
precisera lokala krite-och erfarenhet olika elevgrupper. Arbetet med attav
diskussioner. gårrier bevisligen inneburit fruktbara pedagogiska Dethar

också påverkat lärares peda-dock inte bevisa i vad mån dessaännu att
gogiska arbete.

och antalet betygsstegvanlig kritik från både elever lärareEn är att
i i gamla Framför alltfärre det detär än systemet. attmenar mannya

kunskaper från knapptbetyget Godkänd omfattar alltför istort spann -
Godkänd till Väl godkänd.nästan

ärpraktisk omöjligt få Mycketeleverna detDessutom attatt tagetanser
statistik betygssättningen vårenväl godkänd. Med hänsyn till den över

% MVG, finns det inte fog för dennakommittén redovisar,1996 10,2som
uppfattning.

Även det betygssystemetjämförelser mellan det gamla och nyaom
ändock sådan i betän-mycket vanskliga redovisar kommitténär göraatt en

sig inte påtagligt och intekandet. Andelen lägsta och högsta betyg skiljer
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betygs-det gamlamed den skillnadenmittersta betygenheller de att-
Koncentrationen tillendast två.och detinnehöll tre stegsystemet nya

betygenbetraktarblir dock tydligareeller några betygsstegnågot om man

per program.
kritiseras betygs-i det betygssystemettredje inslaget ärDet somnya

moraliskt dilemmatycker detgodkänd.Icke Lärare sättaär attettsteget
gamla betygssyste-hårt.på elever arbetat Deti synnerhetdetta betyg, som

"doldes".goda resultatmindrekonstruktion innebar attmets
tillkommitharmed gymnasiepoängpåpekarKommittén systemetatt

Godkändnivånför nåundervisningbehövereleverför attatt mersom
och skolledningkommunerbetonarKommitténkunna få det.skall att

kunskapsnivånår minst denelevernaförhar attett stort somansvar
således inte bara lärarens.Godkänd. Ansvaretbetyget ärmotsvarar

gymnasie-förutsättningarna förhör tillundervisningtillElevernas rätt mer
förverkligande.reformens

måletgymnasieskolanNår

förändringar på arbets-istår finnagymnasiereformenMotiven för att
levnadsvillkor och privatliv.och i människorsi samhällslivetmarknaden,

fått tillalla ungdomarDärför hargoda kunskaper.Alla behöver rätt en
med hänsynskall planerasgymnasial utbildning,treårigi princip som

med yrkes-påutbildningenhar delval,till elevernas programsom en av
kärna åttainnehållerarbetsplatser ochförlagd tillämnen en avsom

skolanden frivilligaförändringar deallmänna Dessa störstaärämnen. som
någonsin genomgått.i Sverige

Är ungdomarnafåsitt arbete medframgångsrik igymnasieskolan att
resultatgodkändautbildning medfullfölja sinatt

läro-undervisning enligt denfåttkullen eleverförstaDen nyasom
med det betygssyste-och kursplaner ochprogrammålmedplanen, nyanya

andelhurUppgiftergymnasieskolan i juni 1997.går stormet ut avom
de har före-vilka betygpå ochsin utbildningfullföljteleverna tresom

redan vissafinns dockfebruariförrän i 1998. Detligger inte nu
Skolverket harmålen.uppnårgymnasieskolanpå hur välindikationer

påvåren 1996kämämnenaiuppgifter betygsamlat in satta tre avom
betygenUppgifternabetänkandet.redovisas iåtta Resultatet omprogram.

förutsättningarför dåligaoroande. elevernadjupt Harpå vissa ärprogram
Är inte någoteleverna elevernatill Harinte anpassadundervisningen

karaktärsämneskursemaresultaten iämnen Hurintresse för dessa är
skillnadernaberori så falloch vadolika skolordet skillnader mellanFinns

frågor.på dessaförsökerpå Kommittén ge svar
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Betygen högst på Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsveten-är
skapsprogrammet. högreBetygen på Medieprogrammet och Estetiskaär

på övriga med yrkesämnen. Bland de åtta under-änprogrammet program
sökta resultaten oroande på Fordonsprogrammet,är mestprogrammen
därnäst på Industriprogrammet och därefterpå Byggprogrammet. Betygen
på Bam- och fritidsprogrammet också oroande någoti mindreär men
grad. resultatDessa de kämämnena Matematik störst andel Icketreavser
godkänd, Engelska och Svenska minst andel Icke godkända de treav
ämnena. på karaktärsämnenaBetygen högre.är

Kommittén har jämfört betygen i gymnasieskolans olika medprogram
de betygsgenomsnitt eleverna hade de slutade grundskolan. Detnärsom
visar sig det finns överensstämmelse mellan låga betyg frånatt storen
grundskolan och låga betyg i gymnasieskolan. Det finns också änom-
inte i lika hög grad överensstämmelse med andelen avbrott, studie-en-
uppehåll eller byte studeväg.av

Kommittén har också granskat statistiken hur andelöver stor av
eleverna sökt det i första hand de går på. Påsom program som program
med liten andel Icke godkänd i de undersökta har %90ämnena runt av
eleverna sökt i första hand. På flertalet med lågaprogrammet program
betyg har eleverna i betydligt lägre utsträckning sökt i förstaprogrammet
hand. finnsDet elever där huvud inte sökt tillt.o.m. över tagetsom
programmet.

Kommittén påpekar det i dag %98 eleverna går vidareäratt av som
från grundskolan till gymnasieskolan, vilket kan jämföras med % år79
1979. Gymnasieskolans lärare står således infor betydligt tuffare uppgiften
i dag då gymnasieskolan urvalsskola. Det förutsätterän skolanattvar en

sina arbetsformer också till de elevgrupper tidigare inteanpassar som
gick vidare till gymnasieskolan.

Det finns flera sig frågan vad gymnasieskolan kansätt närmaatt göra
för hjälpa alla elever fram till fullständig gymnasial utbildningatt trotsen

förutsättningarna inte de bästa. Kommittén behandlaratt områden,är tre
elevernas inflytande på studierna och på studietakten, lärares samverkan
och lärare elevernas behov kunskaper utgångspunkt förtarsom av som
sin undervisning. Kommittén redovisar också elevernas på under-syn
visningen i olika ämnen.

Kommittén vill betona undervisningen årskullhel ungdomaratt av en
viktig utmaning för alla lärare iär gymnasieskolan. Lärarna har ställtsen

inför uppgiften genomföra denna ambitionshöjning, allaatt taatt emot
ungdomar i årskull, samtidigt gymnasieskolans alla utbildningaren som
ändras, läroplanen alla kursplaner och betygssystemetär är ärny, nya

gamlaDen regelstyrda skolan med mål- och resultatstyrdnytt. ersätts en
skola, där lärarna tillsammans med eleverna själva skall bestämma om
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innehållet i undervisningen. gigantisk uppgift, ställermångaDet är en som
lärare inför nytt yrke. För andra lärare den läroplanen ochärett nya

omprövning arbetssätt bekräftelse på det de redanbehovet av enav
eller reflekterartillämpar över.

arbeta ochför enkelt likhetstecken mellanDet sätta sättär att nytt att
goda elevresultat. tendensen den elever har lärare,Men är att som som

elevernas behov kunskaper utgångspunkt för arbetet, har bättretar av som
resultat.

kommitténs första betänkande några faktorerI redovisades ärsom
för framgångsrika skolor. Rektor ledare dengemensamma som av

pedagogiskaverksamheten strategiskhar betydelse för skolans utveckling.
Av lika betydelse skolledningen för verksamheten skallstor attsom
utvecklas det i skolan finns förändringsagenter och dessa fårär att att

Vistöd i den rollen. fann också skolledare och lärare elevernasatt tarsom
behov utgångspunkt deras behov kunskaper och deras socialasom av-

ochsituation oftare beredda sina arbetsmetoder sökaär omprövaatt-
för nå målen. Skolledare och läroplanenlärarevägar sätterattnya som

och ålen i förgrunden kan på sitt arbete helhetsperspek-ettprogramm se ur
tiv.

bild kommittén redovisade då har förstärkts det kommitténDen av
har kunnat under året gått sedan det första betänkandet.se som

Det kommittén redovisar elevers studieresultat innebär detattom
fordras ansträngningar på många plan för alla elever skall kunnastora att
slutföra sina gymnasiestudier godkända betyg. Grundskolan harmed ett
mycket för hur väl eleverna skall lyckas med sina fortsattastort ansvar
studier. Kommunerna bör ansträngningar dimensio-ägna ännu större att

gymnasieskolan så eleverna kan gå på den utbildning de harattnera
intresse för och prioritera så behövereleveratt attresurser merasom
stöd också undervisning. måsteTidsstymingen med mål-ersättasmera
styming läroplanen och kunskapsmålen skall i ställeträttesnöretvara-

iför timplanen.
Den utmaningen för alla, politiker, rektorer och skapalärare, ärstora att

den önskan förändring undervisningen kan fånga in allagör attom som
elevers intresse för lära.att
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arbeteKommitténs2

gymnasieskolan.iutvecklingenföljaförtillsattsKommittén har att
ochjuni 1997verksamkommitténskalldirektiven t.o.m.Enligt vara

regeringen.tillgymnasieskolanbedömningarsinaårligen rapportera av
det,gårhurgymnasieskolanbetänkande, DenförstaKommitténs nya -

del-andrakommitténsfebruari 1996. Dettairegeringen ärtilllämnades
betänkande.

be-förgymnasieskolandelbetänkande, Den steg,stegdettaI nya -
gymnasieskolan,valmöjligheter i denkommittén elevernashandlar nya

jämställdhetenpågymnasieskoladet inrättas orter,effekterna att nyaav
nationellasåväl inomyrkesutbildninggymnasieskolan,i somprogram

frågandet betygssystemetlärlingsutbildning, samtgymnasiali omnya
skall slutföraungdomarmål allasinagymnasieskolan når att gymna-en

delarallagällerinflytandetillElevernasutbildning.sial rätt gym-av
infly-valtdärförkommittén harochverksamhet att tanasieskolans upp

elevinflytandebehandlastället förivarje frågaanslutning till atttandet i
fråga.separatensom

kommitténkommer1997slutbetänkande attkommitténsI sommaren
inomutvecklinggymnasieskolansbedömningarsinasammanfatta om

fråndirektivenenligtföljaskallkommitténområdenalla de rege-som
ringen.

betänkandetdet förstaomgångar. Ii tvådirektivhar fåttKommittén
innebärDirektivenbilagor. atthelhet intagnai sindirektivenfinns som

skall följakommittén

gymnasieskolankursutfonnadedenutvecklingen av
pågymnasieskolanutbyggnaden ortereffekterna nyaavav

utbildningsval tillgodo-sinafårutsträckning elevernai vilken
sedda

fullstän-skall fåungdomarmålet allautsträckningi vilken att en
gymnasieutbildning nåsdig

Stockholm,kundtjänst, lO6 47Fritzesbeställas frånl996:l. KariSOU
90.telefon 08-690 91fax 08-20 50 21,
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effekterna den höjda ambitionsnivån inom de yrkesförbe-av
redande utbildningarna
i vilken utsträckning gymnasieskolan for-avnämamasmotsvarar
väntningar
hur det betygssystemet tillämpas i gymnasieskolannya
hur elevernas inflytande på skolans verksamhet, framför allt på
planeringen undervisningen, tillgodosesav
hur kommunen organiserar utbildning för elever med studiesvå-
righeter
hur undervisningen i kärnämnen utvecklas
hur den arbetsplatsförlagda utbildningens omfattning och kvalitet
upprätthålls och hur lärlingsutbildningen utvecklas och
hur flickors och pojkars lika och möjligheter främjas.rätt

enlighetI med direktiven har kommittén fortsatt använda underlagatt
från Skolverkets uppföljnings- och utvärderingsverksamhet ocksåmen
från Svenska Kommunförbundet, kommuner, organisationer och forska-

Kommittén har också fått underlag for sina bedömningar vid studie-re.
besök, föredragningar och samtal kommittén och enskilda leda-som

sakkunniga ochmöter, sekretariatet fört. Kommittén värdesätter stort
på de informationer många så ställt till vårt förfogandegeneröstsom
och de givande diskussioner vi deltagit i ofta med utgångspunkt i vårt-
första delbetänkande, för kommittén glädjande intresse.rönt Viettsom

detta tecken på utveckling den gymnasialaett utbild-attser som av
ningen viktig fråga för många.är en

Den gymnasieskolan har införts successivt med läsåretnya start
1992/93. Flertalet kommuner startade den gymnasieskolan läsåretnya
1993/94. De elever hittills fullföljt sin utbildning i densom nya gymna-
sieskolan har fått del undervisningen enligt den läroplanenen av nya

haft provisoriska kursplaner och fått betyg enligt justeratmen ett
gammalt förstaDen årskull elever,system. fått hela sin undervis-som
ning enligt den läroplanen, de programmålen, de kurspla-nya nya nya

och det betygssystemet, går gymnasieskolan i juni 1997,utnerna nya
dvs. samtidigt kommittén avslutar sitt arbete.som

De första elever kommer in i gymnasieskolan efter ha gåttattsom
i reformerad grundskola det läsåret 1998/99.gör Det året börjaren
bestämmelserna gälla innebär eleverna skallatt ha godkändaattsom
betyg i svenska, engelska och matematik från grundskolan för fåatt
börja på nationellt i gymnasieskolan.ett program

Kommittén har velat denna korta rekapitulering läget ige av
införandet den gymnasieskolan för betona gymnasieskolanattav attnya
befinner sig i intensiv utvecklingsfas, påverkar förutsättningarnaen som
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på sin gymnasieut-arbete och elevernasoch läraresför skolledares syn
möjligheter slut-kommitténspåverkar ocksåbildning. Det göraatt en

låter sigsådan någonsingymnasieskolanbedömninggiltig om enav -
förhållandenblir det lättareeftersom tiden gårAllt avgöraattgöras. om

fungerasystemfel eller kommerpå inbyggtkritiseras beror attettsom
redanfall kan kommitténinkömingsperioden. vissaväl efter I göranu

inte möjligt.distinktion. andra detdenna I är ännu
frågan huruppmärksamhetdelKommittén har ägnat omen

Kommitténstånd på arbetsplats.arbetssätt kommer tillförändring enav
inledarna viddenna fråga. Treinternt seminariumhar haft ett om av

för-sina erfarenhetersammanfattatseminariet har i sin uppsats avvar
betänkande.bilagor i dettaåterfinnsändringsarbete. Uppsatsema som

och de förslagrespektivesjälva förförfattarnaDe uppsatstre ansvarar
till.kommittén inte tagit ställningharförfattarna presenterarsom
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möjlighet väljaElevernas3 att

uppdragKommitténs3.1

vilken utsträckningdirektiv skall kommittén följaEnligt regeringens
utbildningsval tillgodosedda.eleverna får sina

gymnasieskolan skall hänsyn till elevernasdenI tasstornya
Enligt kap. skollagen skall kommunen tillutbildningsval. 5 5 § attse

urval nationellaungdomar i kommunen erbjuds ett allsidigtalla av pro-
på de olikagram. framhålls vidare antalet platserDet att programmen

hänsyn till elevernas önskemål.och deras skall medgrenar anpassas
varje sin gymnasieorganisation.beslutar kommunNumera om

möjlighet samverkansavtal med andrahar vidare slutaKommunen att
kan erbjudas utbud utbildnings-kommuner så elevernaatt ett stort av

samverkansområdet.inomvägar

planeringssystemTvå olika3.2

starktdet nuvarande decentraliserade planeringssystemet fannsFöre ett
för den gamla gymnasieskolan. byggdecentralstyrt Detta systemsystem

intagnings-riksdagen årligen fattade beslut bl.a. totala antaletpå att om
grund-platser och årselevplatser inom de olika utbildningssektorema. På

anledning budgetpropositionen för detval riksdagens beslut medav av
regleringsbrev gjordeberörda budgetåret och regeringens beslut om

SÖSkolöverstyrelsen fördelning mellan länen antalet utbild-en av
ningsplatser i gymnasieskolan. Därefter fördelade varje länsskolnämnd

på studievägama gymnasiekom-utbildningsplatsema de olika till länets

muner.
SÖ:sTill grund för förslag till fördelning utbildningsplatser inomav

olika utbildningssektorema fanns i regel utredningar behovetde om av
gymnasialt utbildad arbetskraft inom olika yrkesområden. Underlag för

SÖfick bl.a. från arbetsmarknadens yrkesnämnder.dessa utredningar
SÖ:sviktigt underlag för bedömningar kommunerasEtt annat var

önskem utbildningsplatser på redan inrättade linjer och specialkur-om
Önskemålenutbildningsvägar. inrättaönskemålsamt attom nya omser
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SÖgymnasieskolor på gymnasieskola utredde med hän-orter utannya
effekternatill utbildningsbehovet och på kringliggande kommunerssyn

gymnasieorganisation.
SÖ:sPlaneringssystemet i den gamla gymnasieskolan innebar rollatt

negativ positiv. Eftersom det dåvarande statsbidraget i prin-änvar mer
cip lärarlönebidrag fick förändringar i gymnasieplaneringenettvar

SÖdirekta ekonomiska konsekvenser måste hänsyn till. Vidaretasom
krävdes konkreta önskemål från kommunerna för utöka antaletatt
utbildningsplatser inom områden borde prioriteras. viss styrningEnsom

prioriterade områden kunde dock med hjälp särskildagörasmot av
utrustningsbidrag.specialdestinerade

Sammanfattningsvis kan planeringssystemet i den gamlasägas att
gymnasieskolan påverkades i första hand arbetsmarknadens behovav av
arbetskraft, i andra hand kommunernas önskemål och först i tredjeav
hand elevernas val studievägar.av av

I reformeringen gymnasieskolan stod det klan principenattav om
kommunernas för skolverksamheten skulle få till konsekvensansvar en
avveckling det statligt reglerade planeringssystemet.av

Den gymnasieskolan vill alla ungdomar möjlighet tillnya ge en
fullständig treårig studiegång. Eftersom erfarenheterna visar elever,att

får sina utbildningsval tillgodosedda, i utsträckning fullföljerstörresom
sin gymnasieutbildning, det viktigt elevernas val får utbild-är att styra
ningsutbudet. ocksåUtredningar hade visat det inte fanns särskiltatt stor

ungdomarnasöverensstämmelse mellan gymnasieutbildning och deras
yrkesverksamhet efter gymnasieskolan. elevernasDet valär numera som
i enligt författningarna skall grunden kommunernasför inrättandevara
och dimensionering gymnasieutbildningama. kommunerna ställerFörav
detta krav på lämpliga lokaler, modern utrustning och kompe-resurser,

lärare.tenta
Enligt kommitténs uppfattning har avskaffandet det gamlaav

planeringssystemet fått många positiva effekter. tvekan har deUtan
flesta kommunerna väl utnyttjat möjligheterna själva och medatt
utgångspunkt främst i elevernas önskemål kunna utforma sin gym-
nasieorganisation statlig inblandning. kommunala friheten harDenutan
resulterat i omfattande lokalt planeringsarbete i syfte skapaett att en
effektiv gymnasieorganisation. Att återgå till centralstyrt planerings-ett

varken önskvärt eller möjligt.system synes
Den gymnasieskolan erbjuder utbildningsvägar betydligtärnya som

bredare de i den gamla gymnasieskolan. Eleverna i dagensän gym-
nasieskola kommer verksamma på arbetsmarknaden långt in påatt vara

OOO-talet.2 Eftersom arbetsmarknaden förändras i så snabb takt ären
det inte längre möjligt bygga gymnasieplaneringen på exaktaatt progno-
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vad internationell samverkan, ökad konkurrens, teknik ochser om ny
förändrade arbetsorganisationer kommer innebära för samhället. Detatt

dock viktigt eleverna får rättvisande informationär förväntadatt en om
utveckling inom olika yrkesområden.

Det nuvarande planeringssystemet flexibelt i den meningenär att
kommunerna för varje läsår kan de anpassningar kangöra som anses
motiverade. Det finns dock i viss risk för kommunernasystemet atten
låter sina i form lokaler, utrustning och lärare plane-styraresurser av
ringen i alltför hög grad och inte tillräcklig hänsyn till elevernastar
önskemål. Samma tröghet fanns i den gamla gymnasieskolans plane-
ringssystem. Det enligt kommitténs mening viktigt elevernasär att
utbildningsval reellt får påverka utbudet utbildningsvägar kommu-iav

och samverkansområdet.nen

3.3 Förändringar andelen elever på olikaav

studievägar 1990-1995

3.3.1 förändringarStora

I reformeringen gymnasieskolan ingår betydande förändringav en av
studievägssystemet. denI gamla gymnasieskolan fanns stommeen av
2-, 3- och 4-åriga linjer och därutöver vitt forgrenatett system av
grundskoleanknutna specialkurser olika längd påbyggnadsut-samtav
bildningar, i regel ettåriga. Totalt fanns studievägar.500 I års-änmer
kurs fannsl 100 studievägar för eleverna välja mellan.än I denattmer

gymnasieskolan skall eleven inför årskurs 1 välja mellan natio-16nya
nella Nästa läsår kan eleverna också välja Specialutformatprogram. pro-

och Individuelltgram program.
Gymnasieskolan har reformeringen fått volymökning,storgenom en

dels eleverna går längre tid i gymnasieskolan, delsattgenom en genom
andelen elever övergår från grundskolan till gymnasieskolanatt som

ökat.
Det självklart de här beskrivna förändringarnaär att av gym-

nasieskolan och förändringarna på arbetsmarknaden måste få betydande
effekter på andelen elever på olika studievägar.

följandeDet försök beskriva dessa förändringar. Därvidär harett att
åren 1990 och valts1995 jämförelseår. statistikDen utnyttjassom som
gäller antalet elever på olika studievägar den oktober.15 l års1990
siffror ingår i elevantalet på de tvååriga yrkesinriktade linjerna även
elevantalet på närliggande grundskoleanknutna specialkurser.
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perioden från 110 470underårskurs ökadeelevantalet i 1totalaDet
elever hösten 1995.till 119 6941990elever hösten

gymnasieskolan hös-elevantalet iavseendestatistikenkomplettaDen
har kommitténstatistikViss preliminärpublicerad.inte1996 ännuärten

ochi avsnitt 3.8statistik återfinnsSkolverket. Dennafått från avser
oktoberinte den 15september 1996,elevantalet den 15 är avstäm-som

definitiva statistiken.för denningsdatum

studievägaravveckladeoch3.3.2 Nya

saknar direktantal studievägargymnasieskolan finnsdenI ett somnya
nationellabl.a.Hit hörgymnasieskolan.gamlamotsvarighet i den tre

MPMedieprogrammetBF,fritidsprogrammetochBarn-program,
och Hant-MedieprogrammetHV. Bådeoch Hantverksprogrammet

avvecklade specialkurserverksprogrammet närmastmotsvarar numera
totalt drygthade 1995här nämndalängd.olika De tre programmenav

elever i årskurs13 000
nationellasidan degymnasieskolan vidfinns i denVidare avnya

SpecialutformadeochIndividuella program.programprogrammen
tillsammans drygt 18 300båda slaghade dessaHösten 1995 av program

elever i årskurs
saknarstudievägarantalgymnasieskolan fannsgamladenI ett som

de tvåårigaHit hör bl.a.gymnasieskolan.motsvarighet i dendirekt nya
båda linjerKonsumtionslinjen Ko. Dessaochlinje Solinjerna Social

elever.totalt drygt 8 400hade 1990

yrkesutbildningsområdenjämförbaraNågra3.3.3

mednationellafinns någragymnasieskolandenI program yr-nya
linjer i den gamlai tvåårigamotsvarighethar direktkesämnen som en

ÖGY-försöket.treåriga linjer igymnasieskolan och
i årskurselevantalet lvisar hurstapeldiagramNedanstående

yrkesutbildningsområden.vissaoch 1995 inomförändrats mellan 1990
stapeln elev-denyrkesutbildningsområderespektiveInom vänstraavser

elevantalet 1995.och den högraantalet 1990
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diagram visar det finns yrkesutbildningsområdenDetta där detatt
totala elevantalet under åren 1990-1995 förändrats mycket litet. Hit hör
områdena fordon och el.

Något förändringar, gäller yrkesområden20 destörre procent,ca
Energiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet ochsom

Naturbruksprogrammet representerar.
Tre yrkesområden uppvisar minskningar: bygg, industri ochstora

omvårdnad. torde det minskadeHär elevintresset bl.a. bero på föränd-
ringar i arbetsmarknaden på grund minskat byggande och nedskär-ettav
ningar inom sjukvården.

Andra utbildningsområden3.3.4

I den gamla gymnasieskolan fanns fem studieförberedande linjer, de
treåriga Ekonomisk linje E-linjen, Humanistisk linje H-linjen, Sam-
hällsvetenskaplig linje S-linjen och Naturvetenskaplig N-linjenlinje

fyraårig Teknisk linje T -linjen. Dessa linjer i densamt motsvaras nya
gymnasieskolan två Samhällsvetenskapsprogrammet SPav program,
och Naturvetenskapsprogrammet NV. Följande stapeldiagram visar en
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elevantalet på och S-linjema ijämförelse mellan det totala E-, H-
elevantaleti årskurs på Samhällsvetenskapspro-årskurs år 1990 med ll

Vidare totala elevantalet på ochår jämförs det N- T-1995.grammet
med det totala antalet elever pålinjerna i årskurs år 1990 Naturveten-l

skapsprogrammet år 1995.
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deföljande diagram jämförs antalet elever i årskurs på studieför-I l
linjerna gymnasieskolan med elevantaletberedande i den gamla 1990

i årskurs på motsvarande i de nationella2 1995.grenar programmen
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I den gamla gymnasieskolan fanns två tvååriga linjer inom det
estetiska området, Estetisk-praktisk linje Ep och Musiklinjen Mu.
Dessa linjer i den gymnasieskolan Estetiskamotsvaras nya av program-

Ep- och Mu-linjema hade 1990 tillsammans l elever221 i årskursmet.
1 medan Estetiska elevantal i årskurs årl 1995 uppgickprogrammets
till 5 005 elever, motsvarande ökning 410 %.en om

Orsaken till denna ökning bl.a. följande. De båda linjernaär Epstora
och hadeMu lärartäthet i Instrumentalmusik lärare forstor ämneten en
två elever, vilket medförde betydligt högre statsbidrag för andraett än
tvååriga linjer i den gamla gymnasieskolan. Många kommuner ville
inrätta estetiska linjer statsmakten intog kostnadsskälmen av en
restriktiv hållning. När det blev fritt för kommunerna själva beslutaatt

gymnasieskolans planering inrättades Estetiska i mångaom programmet
kommuner tidigare inte haft estetiska linjer.som

3.3.5 Kommitténs synpunkter

härDen gjorda jämförelsen mellan åren 1990 och 1995 visar klart att
gymnasieskolan har vissa utbildningar med stabilitet, dvs. elevanta-stor
let har inte förändrats i särskilt hög grad i den gymnasieskolan mednya
lokala beslut studievägar och antal utbildningsplatser. Flera dessaom av
utbildningar pojkdominerade. Utbildningsområdenär flick-ärsom
dominerade uppvisar däremot förändringar.stora

Inom vissa utbildningsområden har den gymnasieskolan medförtnya
förändringar i elevantal. deInom utbildningsområdenstora ökatsom

kraftigt finns bl.a. sådana Estetiska ochprogrammetprogram som
Medieprogrammet.

Som framgår tidigare avsnitt har vissa utbildningsområdenav
minskat kraftigt i den gymnasieskolan. Att sökandetrycket minskatnya
för Byggprogrammet BP och Omvårdnadsprogrammett.ex. OP torde
framför allt bero på eleverna väl känner till det inomatt dessaatt
områden f.n. små möjligheter tillär nyanställningar.

Att Teknisk på Naturvetenskapsprogrammet NV endast hargren
ungefär hälften så många elever T-linjen i den gamla gymnasiesko-som
lan kan enligt kommitténs bedömning på sikt medföra brist på vissa
kategorier ingenjörer/tekniker.av

Kommittén det viktigt alla elever får god gymnasieut-attanser en
bildning grund för det livslånga lärandet i högskolan, isom en -
vuxenutbildningen och på arbetsplatsen. Det positivt eleverna kanär att
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möjlighetelevernagymnasieskolani attvälja gersomprogram
gymnasieskolaniUtbildningenpersonliga intressen.sinavidareutveckla

yrkesområden.olikayrkesverksamhet inomgrund förbred ochär ger en

informationBehovet3.4 av

byggergymnasieskolanplaneringendecentraliseradeEftersom den av
kravställsgenomslagfå betydandeönskemål skallelevernas storapå att

utbildnings-gymnasieskolansinformationgodf°arpå elevernaatt omen
"infor-skyldigvarje kommunskollagen§Enligt kap. 4 att5 ärvägar.

fåmöjligheternaochnationella attde omprogrammenmera om
Enligtprogram". 1994individuellaellerspecialutformadepåutbildning

personalskallskolväsendet, 94,Lpoobligatoriskadetläroplan forårs
fullgörpersonaldensyo elleryrkesvägledningochstudie-för som

inför den fort-elevernaoch vägledainformerauppgiftermotsvarande
övrigatill stöd för denochyrkesvaletochutbildningen perso-satta vara

.insatseryrkesorienterandeochstudie-nalens
skallLpfskolformema, 94,frivilligaför deläroplanEnligt 1994 års

ochutbildningvalelevernasunderlag förbidra medpersonalen av
kurser,valinför derasvägleda elevernaochinformerayrke" och av
sådanamotverkaoch därvidyrkesverksamhetutbildning ochfortsatt

kulturellsocial ochoch påsig på köngrundari valetbegränsningar som
bakgrund.

oftagymnasieskolanielevernavisar ärundersökningarFlera att
gymnasieskolan.valet tillfått införinformation demissnöjda med den

PM,gymnasieutbildningvärdering sinElevernasI rapporten av
fått dåligdeelevernahälften1995Skolverket, attnästan avuppger

gymnasieutbild-tillmöjligheternainformationmycket dåligeller om
sinfall ändrati mångahar kommunernaEnligt dennaning. rapport

dockvisar sigönskemål. Detelevernasgymnasieorganisation efter
yrkesämnenmedval äntillgodose elevernassvårare att programav

Samhällsvetenskaps-NV ochNaturvetenskapsprogrammetvalderas av
SP.programmet

fårårskursergrundskolans högreunderinformationenGenom
gymnasieskolan. Grund-studievägar ivalfor sinaunderlageleverna av

informationgodfårelevernaförskolan har attett gym-omenansvar
arbetslivetvilka delaroch forstudievägarutbudnasieskolans avav

bådeinformationmåsteVidarekompetens.studievägardessa omgesger
ielleri kommunenläsår planeraskommandestudievägar sam-som

sökaeleven harstudievägarövrigaverkansområdet och rätt attsomom
till.



Elevernas möjlighet välja 33SOU 1997:1 att

det många studievägar i gymnasieskolan riksrekryte-F.n. är ärsom
rande, vilket innebär skyldighet för kommunen tillgodose elev-att etten
önskemål för utbildningar utanför kommunen eller samverkansom-även

storlekenrådet och den interkommunala ersättningoavsett av som
måstekommunen betala för eleven till den mottagande kommunen.

Riksrekryterande utbildningar i år 400 lokala speciella9är ca grenar,
yrkesutbildningar, antal idrottsgymnasier och friståendeantalett ett
gymnasieskolor. kommerDärtill elever har söka till de 16rättatt att
nationella med sina sammanlagt nationella i33programmen grenar
andra kommuner förutsättningenunder studievägen inte finns påatt
hemorten. automatiska till riksrekryteringDen till lokalarätten grenar
upphör den julil 1998.

Som tidigare kommunerna enligt kap. skollagen5 4 §nämnts är
skyldiga informera eleverna nationella, specialutformade ochatt om
individuella Formellt finns inte motsvarande skyldighetsettprogram. en
vad gäller de många lokala de f.n. riksrekryteran-ärtrots attgrenarna -
de. kan skapaDetta problem, bl.a. följande.

harKommunerna inte tillgång till någon samlad tryckt information
de lokala inriktning och lokalisering den typom grenamas namn, av
för den gamla gymnasieskolan fanns i den s.k. Röda boken. Dettasom
det mycket svårt kommunernaför information andragör att ge om

lokala de finns i kommunen och samverkansområdet. Iängrenar som
enstaka fall kan elev på skolan få informationsätt änannaten genom

lokal intresserar eleven. Om eleven får denna informationen gren som
för dvs. efter intagningen i gymnasieskolan, känner sig elevensent,
självklart besviken.

Kommittén vill betona vikten eleverna får så fullständigattav en
information möjligt vilka utbildningar de har söka, såvälrätt attsom om

anordnas inom den kommunen och samverkansom-program som egna
rådet övrigasom program.

söka till3.5 gymnasieskolanAtt

Gymnasieskolan frivillig och detta innebär elever efterär att genom-
gången grundskola kan välja inte söka till gymnasieskolan.att

följandeDen tabellen visar antalet elever i årskurs nationella1 på
specialutformade och individuella läsårenprogram, program program

1994/95-1996/97. Observera siffrorna för läsåren 1994/95 ochatt
1995/96 den definitiva statistiken gäller förhållandena den 15avser som
oktober medan siffrorna för läsåret 1996/97 den preliminära statis-avser
tiken från den 15 september framför1996. Det allt elevantalet på deär
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brukar öka under tiden från den prelimi-individuella programmen som
till definitiva statistiken.dennära

Ant. Ant.Nationellt Ant. elever elever eleverprogram
årskursårskurs årskurs1 1 1

94-10-15 95-10-15 96-09-15

SP 192 26 604Samhällsvetenskap 26 474 26
NV 231 22 400Naturvetenskap 17 732 20

och fritid BF 7 932 7 542Bam- 8 263
Handels- och adm. HP 6 717 6 3226 929

5El EC 5 105 4 855 006
.

Estetiska ES 5 5 407 5 468005
OP 751 4 413Omvårdnad 4 943 4

Hotell- och HR 4 890 5 2694 626restaurang
594Fordon FP 4 561 4 464 4

Medie MP 3 259 3 640 3 615
BP 2 927 2 685Bygg 3 038

Industri IP 414 3 2092 958 3
Naturbruk NP 508 2 5812 524 2
Hantverk HV 433 1 4891 515 1
Energi EN l 092 935 938
Livsmedel LP 770 793 869
Specialutformat SM 3 178 3 9391 484

135Individuella IV 13 970 15 165 12

Naturvetenskapspro-framgår denna tabell det framför alltSom ärav
nationellauppvisar kraftig ökning. För övrigagrammet programensom

Ökningensmå. för de individuellaförändringarna jämförelsevisär pro-
vissa introduk-till kan delvis förklarasfrån 1994 1995 attavgrammen

specialkurserinvandrare det första årettionskurser för rapporterats som
och inte individuella program.som

på i denläsåret 1994/95 antalet elever i årskurs 1Totalt programvar
1995/96Motsvarande siffra för läsåretgymnasieskolan 431.114 ärnya

694.119
gymnasieskolan grundskoleanknutnaSpecialkursema i den gamla

påbyggnadsutbildningar under avveckling.och Hösten 1994är var
specialkurser medan antalet elever hösten 1995antalet elever på 13 395

minskat till 7 411.
läsåret 1994/95Gymnasieskolans totala elevantal i årskurs 1 var

läsåret 1995/96och 130 061.144 431
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det % grundskolans övergickHösten 1994 98 elever tillvar av som
gymnasieskolan. återfanns likaHösten 1995 andel, %, i98stor gymna-
sieskolan. Detta innebär elever gick grundskolan2 400att utca som
våren inte återfanns gymnasieskolan1995 i hösten 1995.

kommitténs förstaI betänkande SOU 1996:1, Den gymnasie-nya
skolan, hur går det refererades 32-33 Skolverkets Studie-rapport
avbrott och mindre studiekurs i gymnasieskolan, daterad oktober 1995.
Undersökningen bygger på intervjuer med ungdomar i sju kommu-143

I undersökningen framhålls flera de elever avbrutit sinaattner. av som
gymnasiestudier helt eller någoti hade förutsättningar förämne att
kunna studera i gymnasieskolan och i stället hade fortsatt sina studier

det nedlagda i komvux.ämnetav
Enligt kommitténs uppfattning det positivt så andelär att stor som
% eleverna väljer98 gå i gymnasieskolan. Dock börattav gruppen

elever, erbjudandet komma in på Individuellttrots attsom om program
IV, väljer helt stå utanför gymnasieskolan ständigt uppmärksam-att

Undersökningar bör orsakerna till dessa elever integöras attmas. om
fortsätter i gymnasieskolan.

3.6 väljaAtt program

det gällerNär elevernas val studievägar andelen elever fåttärav som
sitt förstahandsval tillgodosett sedan länge mått påanväntett gym-
nasieorganisationens effektivitet.

Hösten 1994 intogs relativt andel elever på specialkurser istoren
den gamla gymnasieskolan. Vidare fanns 16 353 elever i tredjeett gym-
nasieår inrättats arbetsmarknadsskäl. Studievägarna i den gamlasom av
gymnasieskolan hade betydligt lägre andel förstahandssökande deänen
nationella vilket framgår följande tabell.programmen, av

studievägar Antal elever Intagna på
i årskurs första-1
94-10-15 lgndsvgl %

Linjer 435 57,9
Specialkurser 13 395 43,2
Nationella 98 794 86,6program

För gymnasieskolan totalt det % eleverna68,9 höstenvar av som
blev intagna1994 på sitt förstahandsval.

Följande tabell visar motsvarande siffror för intagningen hösten
1995.
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påAntal elever Intagnastudievägar
första-i årskurs 1

%handsval95-10-15
45,46 182Specialkurser
85,7101 089Nationella program

höstentotalt det % elevernagymnasieskolan 72,4För somvar av
förstahandsval.intagna på sitt1995 blev

och hösten 1995 visarmellan intagningen hösten 1994jämförelseEn
nationella förändratsförstahandssökande intagna påandelenatt program

gymnasieåret harpå specialkurser och i tredjeobetydligt. Antalet elever
tillminskat kraftigt från 1994 1995.

mellan de olikaförstahandssökande varierade starktAndelen 1994
och Samhällsvetenskapspro-Naturvetenskapsprogrammetprogrammen.

yrkesämnen Medie-andelar och medhade högagrammet av program
lägsta andelamaHotell- och Deoch restaurangprogrammet.programmet

och Industriprogrammet.förstahandssökande hade Energiprogrammet
intagna på sinavisas andelen eleverden följande tabellenI ärsom

nationella i oktober 1994förstahandsval på något de 16 programmenav
andelen intagna påordnade efteroch i oktober 1995. Programmen är

förstahandsval 1994.

intagna påAndelNationellt program
%förstahandsval

95-10-1594-10-15

93,1Naturvetenskap NV 94,0
90,3Medie MP 93,3
89,1HR 91,7Hotell- och restaurang

90,5 90,1Naturbruk NP
87,6Samhällsvetenskap SP 89,4

88,1 85,8E1 EC
87,1Estetiska ES 87,6

FP 87,1 84,7Fordon
HV 86,5 88,1Hantverk

81,6fritid BF 84,8ochBarn-
76,8 78,0BPBygg

77,5Omvårdnad OP 76,6
administration HP 74,2Handels- och 74,9

73,0Livsmedel LP 70,4
EN 69,5 68,0Energi

IP 64,5 70,0Industri
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obetydligaårenmellanförändringarnaframgår tabellenSom ärav
gäller Industripro-förändringarnaDeför de flesta störstaprogrammen.

- % och Medie-och fritidsprogrammet 3,2%,+ 5,5 Bam-grammet
- %.3,0programmet

sökan-framhålls 131995/96VerksamhetsplanSkolverketsI att
område förangelägetgymnasieskolanstilldemönstret är ettprogram

skolsyste-projektet fungerarinom Huranalys sker bl.a.analys. Denna
perspektivenskilde elevensdenmet ur

arbets-tillkallades i 1995UtbildningsdepartementetInom mars en
industri-gymnasieskolansrekrytering tillU95zA ökadförgrupp

SAF,för Skolverket,ingickIP. arbetsgruppenI representanterprogram
bl.a. kartläggafick till uppgiftArbetsgruppenLO och två kommuner. att
rekryteringenvarföranalyserai olika kommuner,rekryteringen till IP
förändringartill eventuellaoch förslagkommunernavarierade mellan ge

Ökad rekryte-redovisats iresultat harArbetsgruppensIP. rapportenav
1996:53.Dsindustriprogramtill gymnasieskolansring

98 %grundskoleeleverallafortsätterSom tidigare nästannämnts
% in på sitt första-72dessa kom hösten 1995gymnasieskolan. Avi ca

tillfrånförstahandssökande varierarandelenhandsval programmen
förstahandssökandeandelmed lågKommittén anser programprogram.

uppmärksammas.kontinuerligt bör

väljaAtt3.7 gren

årskursernaindelning i grenariharnationella 12Av de 16 programmen
fritids-grendelning ochsaknar Bam-och fyraDe är2 program som

HP, Hant-adminstrationsprogrammetHandels- ochBF,programmet
fyraNP. I dessaNaturbruksprogrammetHV ochverksprogrammet

val kurser ellerväljasinriktning endastkan genomavgenomprogram
lokalainrättande grenar.av

i oktober 1995i årskursredovisas antalet elever 2följande tabellI
går påandel elevernaoch hurnationellapå de stor somavprogrammen

de olika grenarna.
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Program Gren Antal elever Procent
i årskurs 2

BPBygg Byggnadsplåt 114 4
ochHus anläggning l 998 77

Måleri 501 19
El EC Automation 855 19

Elektronik l 978 45
Installation l 576 36

Energi EN Energi 320 40
Fartygsteknik 223 29
VVS 249 31

Estetiska ES Dans och 1 108 28teater
Konst och formgivning l 545 38
Musik l 373 34

Fordon FP Flygteknik 211 6
Karosseri 243 6
Fordonsteknik 2 289 60
Transport 1 046 28

Hotell- och Hotell 587 17
Restaurang 2 757restaurang 78

HR Storhushåll 166 5
Industri IP Industri 1 761 73

Process 154 6
Textil och konfektion 99 4
Trä 421 17

Livsmedel LP Bageri och konditori 453 69
ochKött charkuteri 203 31

Medie MP Information och reklam 2 428 88
Trvckmedier 331 12

Naturveten- Naturvetenskaplig 10 554 65
skap NV Teknisk 5 769 35
Omvårdnad OP Omvårdnad 3 993 96

Tandvård 175 4
Samhälls- Ekonomisk 8 775 35
vetenskap SP Humanistisk 3 105 13

Samhällsvetenskap 12 838 52

Som framgår tabellen antalet elever på de nationellaöverav
finns det inom vissa har mycket låggrenarna program grenar som en

andel elever. En bör dessa för undersökaöversyn göras attav program
det finns möjlighet lågfrekvent med antalersättaattom etten gren
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fördelfrekvent på Eninomvalbara kurser samma program.mer grenen
tillinformationen inför valetförändringmed sådan är att gym-en

förändringen dennackdel mednasieskolan kan förenklas. En är att
dvs. endast sökbar förinriktningen inte blir riksrekryterande,avvecklade

eller samverkansområdet.elever i kommunen
finnsbeskrivna nationellt fastställdadeUtöver ettgrenarnaovan

lokalaantalstort grenar.
lokalaelever återfanns på deFöljande tabell visar hur många som

i årskurs höstenmed anknytning till nationella 2programgrenarna
1995.

Antal eleverNationellt program
1995-10-15
i årskurs 2
på lokala grenar

Samhällsvetenskap SP l 141
och HR 618Hotell- restaurang

Naturvetenskap NV 454
Estetiska ES 360

fritid BF 331ochBam-
261Medie MP

Industri IP l 1 l
Hantverk HV 99
Naturbruk NP 90
El EC 87
Fordon FP 85

och administr. HP 44Handels-
Energi EN 19

BP 14Bygg
Livsmedel LP 4
Omvårdnad -
Summa 3 718

införkap. gymnasieiörordningen fördelas elevernaEnligt 6 ll §
kommunen.eller tredje året på grenar. fördelningandra Denna görs av

förordningen inskriven skyldighet för kommunenfinns alltså ingen iDet
finns det ifördelningen på Däremotlåta elevernas valatt styra grenar.

antalet platser på de olikaskollagen bestämmelse att programmenomen
till elevernas önskemål. Ioch skall med hänsynderas grenar anpassas

vuxenutbildningsfrågorpropositionen vissa gymnasie- och m.mom
med elever inte kanprop. 1991/922157 statsrådet problemet atttog upp
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säkra på i högre årskurser komma in på önskad iattvara gren program-
föreslogs därför grengaranti,Det innebärande kommunmet. atten som

så önskar erbjudakan eleverna garanti för de i årskurs på2att tasen
önskad gren.

Riksdagen beslöt i denna fråga enligt propositionen bet.
rskr.199l/92:UbU26, 1991/922311 och bestämmelser grengarantiom

infördes i skollagen kap.5 6 a
Enligt vad kommittén erfarit det endast i liten utsträckningär

kommunerna möjlighetenutnyttjar grengaranti. Däremot torde detatt ge
vanligt eleverna de söker i gymnasieskolan ocksånärattvara program

det kommande grenvalet. Om kommunen därefter planeraruppger
antalet klasser på de olika efter detta preliminära grenval hargrenarna
i praktiken eleverna fått grengaranti samtidigt mycket småen men
möjligheter ändra sitt grenval.att

Av skolstatistiken framgår antalet elever på de olika igrenarna gym-
nasieskolan. Någon central statistik antalet sökande tillöver grenarna
finns däremot inte.

låtaAtt eleverna välja under tiden i årskurs kanl medföragren
organisatoriska problem. Följande exempel kan detta.belysa

Elprogrammetkommun med ECI har normalt två klasseren man
i årskurs årskurs1 och i klass 16 elever på Gren Elektronik och2 en

klass 16 elever på Gren Installation. Under utbildningen i årskursen
visar det sig elever vill ha Gren Elektronikl 25 och endast 7 eleveratt

Gren Installation. Om elevernas fulltval skulle tillgodoses bordeut man
inrätta två klasser med mindre elever på Gren Elektronik och16än en
klass på Gren Installation. På skolan osäker detta endastär ärman om

tillfällig trend. Vidare måste beakta kostnaderna för lärare ochen man
utrustning. Detta beslutar kommunen i fortsättning-gör att ävenattman

skall in 16 elever på Gren Elektronik och 16 elever på Grentaen
Installation. Detta fåri exemplet till följd 9 elever velat kommaatt som
in på Gren Elektronik i stället erbjuds platser på Gren Installation.

Exemplet visar kommunernas praktiska svårigheter tillgodoseatt
elevernas val av grenar.

Enligt kommitténs uppfattning det viktigt kommunerna för deär att
har nationella dimensionerar dessa medprogram som grenar grenar

hänsyn till elevernas val.
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Preliminär statistik för 19963.8

hösten jämförtskapitel har statistiska uppgifter avseende 1990I detta
uppgifter höstenmed motsvarande avseende 1995.
från Skolverket fått preliminär statistik beträffandeKommittén har en

intagningen på gymnasieskolans den september 1996. I15program
följande tabell jämförs dessa uppgifter med motsvarande uppgifter från
den september 1995.15

Ant. elever Ant. För-Program elever
ändringårskurs årskurs1 1

95-09-15 96-09-15 procent

och fritid BFBam- 7 956 7 542 5,2-
BPBygg 959 2 685 9,32 -

ECEl 4 906 5 006 2,0+
ENEnergi 943 938 0,5-

Estetiska ES 5 280 5 468 3,6+
FPFordon 4 523 4 594 1,6+

Handels- och admin. HP 6 807 6 322 7,1-
Hotell- och HR 917 54 269 7,2+restaurang
Hantverk HV 1 413 l 489 5,4+
Industri IP i3 404 3 209 5,7-,Livsmedel LP 809 869 7,4+
Medie MP 3 674 3 615 1,6-
Naturbruk NP 2 427 2 581 6,3+
Omvårdnad OP 4 879 4 413 9,6-

Naturvetenskap NV 20 401 22 400 9,8+
Samhällsvetenskap SP 26 422 26 604 0,7+

Specialutformat SM 2 898 3 939 +35,9
Individuella UV 12 497 12 135 2,9-

Baccalaureate IBInt. 196 319 62,8+

Summa, alla 117 311 119 397 1,8+program

Som framgår tabellen uppvisar bland de nationellaav programmen
Naturvetenskapsprogrammet NV den ökningen. Bland de natio-största
nella med yrkesämnen har fyra betydandeprogrammen program procen-
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och nationella hartuella ökningar HR, HV, LP NP medan tre program
markanta minskningar BP, och IP.HP

SM gäller fram-ökningen SpecialutformadeDen stora programav
industrigymnasier och medför allt tekniskt inriktad utbildning program

inslag från Teknisk på NV och IP.gren

välja kurser3.9 Att

gymnasieskolan kursutformad alla inde-Den är ämnen ärattgenomnya
kursutformningen harlade i kurser. Frågor hör medsammansom

Utbildningsdepartementet medbehandlats bl.a. arbetsgrupp inomav en
och Svenska Kommunförbun-företrädare för departementet, Skolverket

arbetat under åren ochdet. Arbetsgruppen har 1993-1995 gett ut tre
rapporter:

Centrala frågor i utvecklingen kursutformad gymnasieskola Dsav-
1993:69
Kursutformad gymnasieskola för alla Ds 1994:139-

gymnasieskola flexibel skola för framtiden DsKursutformad en- -
1995:78

andra delrapporten sändes på remiss till kommuner,Den ut gym-
nasieskolor, komvuxenheter och vissa organisationer.

projekt Kursutformad gymnasie-Svenska KommunförbundetsInom
läsåret 1994/95 ochskola har genomförts enkätundersökningar, enen

läsåret uppföljning beträffande situationen läsåret1995/96. En görs
1996/97. slutrapport beräknas föreligga i börjanEn 1997.av

den gymnasieskolan finns möjligheter förI kursutfonnade stora
skapa flexi-kommunerna med bibehållande programstrukturenatt ettav

olika förut-belt så eleverna får studieprogram efter sinasystem att ett
Enligt kom-sättningar. kan ske inom de nationellaDetta programmen.

Specialutformatmitténs mening det viktigt möjligheten fåär att att ett
också finns. Därigenom kan eleven kombinera intresseinrikt-program en

behörighetsgivande studier.ning med
För varje nationellt finns plan kurseröverprogram en gemensamma

och valbara kurser. Antalet valbara kurser inom vissaär stort program
och IP litet t.ex.t.ex. BP, EC, FP, NP inom andra LPmen program

Samhällsvetenskapsprogrammet kurseroch OP. finns valbaraInom
endast Ekonomisk Naturvetenskapsprogrammet har inga val-inom gren.

nationella kurser.bara
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Som exempel på med många valbara kurser kanett nämnasprogram
BP,Byggprogrammet har hundra kurser. valbaraDeänsom mer

kurserna, ordnade alfabetiskt, möjlighet till inriktningär motsom ger
viss yrkesprofilering inom Byggteknik, Anläggningsmaskin-ämnenaen

teknik, Fordonsyrkesteknik Lackeringsteknik.samt
Enligt kommitténs uppfattning underlättas informationen till eleverna

idet med många valbara kurser framgår vilka kurserom program som
viss yrkesinriktning.avser en

Att Samhällsvetenskapsprogrammet endast har valbara kurser inom
Ekonomisk och Naturvetenskapsprogrammet inga valbara kursergren
alls kan orsaken till det finns så många lokala inomattvara grenar
dessa båda program.

Vid eventuell kommande gymnasieskolansöversynen av program
bör enligt kommitténs mening elevernas för val kurser påutrymme av
Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet upp-
märksammas.

allaInom finns möjlighet införa lokala kurser. Enligt 2attprogram
kap. 12 gymnasieförordningen17 det styrelsen för utbildningenär-

beslutar inrättande lokala kurser. En lokal kurs inom ettsom om av
nationellt minst måste omfatta timmar, skall30program, som vara
förenlig med de nationellt fastställda programmålen och tillföra ytter-
ligare mål.

I Skolverkets nr 89 30 gymnasieskolor i reformarbeterapport ett
framhålls beträffande lokala kurser:

Lokalt utvecklade kurser återfinns på praktiskt alla skolor. Detaget
bedöms i allmänhet godtagbar kvalitet, det in-ävenvara av en om

på skolorna ibland framförs kritik vissa dem. Kurserternt mot av
finns både traditionell och nyskapande karaktär. bredEnav av upp-
fattning bland lärarna lokala kurser i första hand skall förstärkaär att
nationella kurser breddning och fördjupning. främstaDetgenom
motivet för fram lokala kurser då de frirum föratt ta är att ger mer
lärare och elever bestämma målen.att

Någon i skolförfattningama inskriven för eleverna väljarätt att
kurser finns inte. I stället det kommunen eller respektiveär gym-
nasieskola kan organisera undervisningen på de nationellasom program-

så eleverna erbjuds flera kurser välja mellan.att attmen
SvenskaAv Kommunförbundets enkät från oktober framgår1995 att

93 % gymnasieskolorna eleverna fått ökade valmöjligheterattav anser
i fråga kurs.om
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finnsvilka valmöjligheterpreciseringNågon gettsnärmare somav
kvalitativa sidanframhålls denmaterialet iinte i attrapportenmen

ingående studier.fordrar mer
material beskriverdet tidigare finnsSom framgått ett stort somav

gymnasieskolan. Ikursutformningen i denutvecklingen mate-nyaav
välja kurser ifrågan möjlighetenrialet behandlas bl.a. att en annanom

elevernamaterial svårt utläsadock dettakommun. Det är att omur
uttalande ifrihet välja kurser.önskat Ettverkligen större ettatten

pekarKursutformningsgruppens andraremissyttrande rapport motöver
elevernas önskemål:varit svårt tillgodosedet attatt

exempelvis på de flesta skolorkurser i språk finnsFlera ettmen
påutestängdapå yrkesförberedandeantal elever ärstort program

för dessaschematekniska hinder. Någragrund grupperegnaav
inte råd starta.elever har skolorna att

väljamöjligheterna för elevernaKommittén har observerat attatt
till gymnasieskola.starkt från gymnasieskolakurser varierar

flera kursermöjlighet välja mellanskola har elevernaVid någon att
bl.a. i Reli-Så erbjuds elevernade obligatoriskainom ämnetämnena.

Engelska kan elevernalikvärdiga kurser. kämämnetgionskunskap flera I
kurs, för vilken lärar-kurs och långsammarevälja mellan snabbare enen

tagits i anspråk.det lokala tilläggetresurser ur
yrkesämnen får elevernamånga medVid skola har programen som

respektive karaktärsämnen ochfördjupning ivälja mellan kurser ärsom
det lokala tillägget,kurser delsandra kurser. för dessaResurser tas ur

medför elever såindividuella valet.dels det Detta attsystem somur
förstärkning yrkesprofilen.önskar kan få en av

från utvecklingsarbetedet väsentligt erfarenheterKommittén attanser
gymnasieskolor.här beskrivet slag sprids till allaav

gymnasieskolafrån arbetsgruppen för kursutformadslutrapportenI
ifrågan elevs gå kurs1995:78 behandlas bl.a.Ds rätt att enom en en

föreslår det införs bestämmelsekommun. Arbetsgruppen att enannan
valskall efter elevernasi skollagen kommunerna sträva attatt avom

för elev få gå kurs itillgodoses. Någon ovillkorligkurser rätt att enen
Kommittén arbetsgruppensföreslås inte.kommun attanserannan
genomföras. Genom frivilligaf.n. tillräckligt och börförslag överens-är

låta elever så önskarefterkommelser bör kommunerna sträva att som
kommuner.följa kurser i andra
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detinomeller kurserVäljaAtt3.10 ämnen

valetindividuella

gymnasiepo-minst 190finnsnationellaallaI ett utrymme omprogram
omfattningenGenomkurser. ärvalindividuellt attför ettäng avsett av

ytterligareläsaelevmöjligt för ettdet attjust 190 poäng är en
språk.främmande

gymnasieskolorkommunensför allafinnskommunnågonI en
valet.individuellaingå i detkankurserkatalog över somgemensam

kurser.70-tal olikamellanväljahade eleverna1996 ettTill hösten att
genomsnitt 20med iårskursi varjetill ståndkom25-tal kurserEtt

gymnasieen-tillåka bussfår eleversällankurs. Inteelever annanenper
önskad kurs.fåförhet att

läsårvarjeInförgymnasieskolor.vid de flestafinnsLiknande rutiner
ingåtänkbaraoch kurserförteckning är attämnenöverupprättas somen

kommit inönskemål görselevernasvalet. Närindividuelladeti en
bildaskanundervisningsgruppervilkabedömningrealistisk somav

nästkommande läsår.
förteckningengjortgymnasieskolormånga ärerfarenhet attEn som

denomfattandevarit mycket änoch kursertänkbara ämnenöver mer
mångaDärvid hargenomföra.möjligsigvisatuppsättning attvarasom
förstavalt idede kurserinte fåttdebesviknablivitelever över att

lokal kursÄven iinnehålletutformamedarbetatlärarehand. att ensom
förteckningeniresulteratsällanhar intebesvikelse. Detta attkänner

för-läsår.kommande Dettaomfattandebetydligt mindreblivit ett
reform-igymnasieskolor30Skolverketsbeskrivs i etthållande rapport

följandepåarbete sätt:

underskönjaskursutbudetStabiliseringkanframgåttSom aven
kursvalenindividuellapå destrukturrelativt fastEnvåren 1995.

in-turbulensdeneffektbl.a.framkom växaatt somavsom en
skolor.vid flertaletåterfannsledningsvis

olika elev-strategiervilkaefterstuderatsharSkolverketsI rapport
Lågpresterandevalet.individuelladetinomvalet kursergör avgrupper

allt kurserframförmotivation väljer motlågmedelever svarar uppsom
eleverlågpresterandeMotiveradeutanför skolan.deras intressen men

ochMotiveradekunskapsbrister.deraskankurserväljer reparerasom
konkurrenskraftöka deraskankurserväljerhögpresterande elever som

lågmedeleverHögpresterandei högskolan.ellernäringslivethos
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motivation väljer i stället kurser kan binda undervisningensom samman
i gymnasieskolan med sina fritidsintressen.

Rapporten konstaterar 53 det på vissa skolor endast inomatt är
det individuella valet eleverna får möjlighet studera kurser ingåratt som
i andra program.

Det viktigt kommunema/gymnasieskolomaär även har entydigaatt
regler tillämpa då fler elever väljer kurs det finnsatt platser ochänen

dessa regler tydliggörs för eleverna.att

3.11 Kommitténs sammanfattande slutsatser

Kommittén har enligt de givna direktiven sökt granska i vilken
utsträckning eleverna får sina utbildningsval tillgodosedda.

Kommittén har granskat följande val:
1 söka till gymnasieskolanatt
2 väljaatt program
3 väljaatt gren
4 välja kurseratt
5 välja eller kurser inom det individuellaämnen valet.att

En vanlig uppfattning eleverna i gymnasieskolan harär for-att en
fattningsenlig få sina önskemål tillgodosedda irätt alla ovanståendeatt
slag val.av

Enligt skollagen och gymnasieförordningen kommunerna skyldigaär
hänsyn till elevernas val då de planeraratt sin gymnasieskola,ta dvs.

vilka och vilka de skall inrätta hur dessa skallsamtprogram grenar
innebärdimensioneras. Detta ingen ovillkorlig för eleverna fårätt att

sina val tillgodosedda. Kommittén har dock funnit kommunerna iatt
relativt utsträckning försöker tillgodose elevernas val istor dessa
avseenden. Med hänsyn till den betydelse för studieframgången det har

eleverna får gå utbildning de intresserade vill kommitténärom en av,
understryka vikten kommunerna sig för tillgodoseatt anstränger attav
elevernas val.

När det gäller val kurs finns inga bestämmelser kommunensav om
skyldigheter. Som framgått stöder kommittén förslaget från arbets-

for kursutformad gymnasieskola införandegruppen ettom av en
bestämmelse kommunerna skall efter tillgodoseatt elevernassträva att
val kurser.av

Kommittén förordar också erfarenhetsutbyte mellan gymnasieskolor-
olika organisatoriska modeller för öka elevers möjlighetattna om att

få välja kurs efter intresse och få gå sådan kurs.att-
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Gymnasieskolor på4 orternya

Inledning4.1

utbyggnadeneffekternadirektiv följagivnaskall enligtKommittén av
orter.pågymnasieskolan nyaav

skyldigvarje kommunskollagen attEnligt kap. 5 §5 är er-numera
ungdomarsamtligaförnationellagymnasieutbildning påbjuda program
utbildningErbjudandet gällergrundskolan.genomgåtti kommunen som

ellerkommuniellerkommunengymnasieskola i deni annanenegna
samverkansavtal.enligtlandsting ettett

gamlaför denplaneringssystemetkapitel harföregåendeI gym-
ingickcentraliseradedetta starktbeskrivits. I attnasieskolan system

gymnasieskola. Kommu-hafickbestämde vilka kommunerstaten som
studieförberedandesåvälmedgymnasieskola, dvs.fullständigmedner

"g-orter.betecknadesstudievägar,yrkesinriktade somsom
begränsasida villefrånskäl förflerafannsDet statensatt man

gymnasieskolor.antalet
gymnasieskolorantaletbegränsningenförviktigt skäl attEtt varav

tillfå möjligheterförelevernagymnasieskola kundealltför liten geen
SÖ elev-visadegjordesundersökningEn attval ämnen. avsomav

till minstborde uppgåi kommungymnasieskolaförunderlaget enen
gymnasie-restiiktivitetenskäl tilll6-åringar. Ett att100 annat envar

på deinverkannegativfåkundekommuni ytterligareskola enen
utbudbehålla sittmöjlighetergymnasieskolornaskringliggande att av
medföragymnasieskolanyetableringkundeVidarestudievägar. enaven

gymnasie-för driftenbyggnationen ochförkostnader,ökade statliga av
ök-kundelärarlönematillknutetdriftbidragetEftersomskolan. envar

kostnaderökade statligamedföragymnasieskolorantaletning omav
ökade.därmedundervisningsgrupperantalet

gymnasieskolaansökte inrättakommunerMånga att egenenomsom
skälenhänvisning tillfick nej med angetts.nysssom

frånkommunernainnebargymnasieskolanInförandet den attnyaav
kom-fick varjefrågor. Sårad viktigaibeslutsansvaretövertogstaten en
inför-gymnasieskola. Dennainrättabesluta rättbl.a. rätt attatt ommun

igymnasieskolor inrättatsmedförtharläsåret 1993/94. Detta ettdes att
gymnasieskola.saknadetidigareantal kommunerstort som
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4.2 Kommitténs faktaunderlag

Svenska Kommunförbundet har följt den kommunala gymnasieplane-
ringens utveckling. Som led i detta arbete startades projektet1996ett
Nya gymnasieskolor kommunal samverkan inom gymnasieskolansamt
N YSAM-projektet. Kommittén har deltagit i arbetet med detta projekt.

Inom NYSAM-projektet utarbetades enkät i april 1996en som
tillställdes samtliga kommuner i planeringssystemet för den gamlasom
gymnasieskolan inte varit g-orter.

Enkätundersökningen avsågs bl.a. belysa följande frågeställningar:

Vilka kommuner har sedan den juni30 1993 nyinrättat gym--
nasieskola
Vilka kommuner saknar i dag gymnasieskola planerar attmen-
inrätta sådanen
Vilka har varit de viktigaste motiven för inrätta gymnasiesko-att-
la
Vilken har föregått beslutet inrätta gymnasieskolaattprocess om-
Vilka förutsättningar finns i fråga elevunderlag, organisation,om-
lokaler, personal, ekonomi, pedagogik etc.
Vilka erfarenheter positiva och negativa har vunnits av- - -
nyetableringen

En sammanställning resultaten från Kommunförbundets enkät till-av
ställdes kommittén under augusti 1996.

Kommittén har det angeläget analysera de ekonomiskaansett att
konsekvenserna nyetableringarna. Den analys kommittén gjort base-av

framför allt på Skolverkets årliga med jämförelsetalras rapporter över
skolkostnaderna i landets kommuner.

Kommitténs ledamöter och sekretariat har besökt dels antalett
nyetablerade gymnasieskolor, dels kommuner med äldre gymnasieskolor

nyetableringama fått minskat elevunderlag. Rapporterettsom genom
från dessa besök har också underlag för kommitténs bedömningar.gett

4.3 Antalet kommuner med gymnasieskola

Kommunförbundets enkät gick till de totalt kommuner142 inteut som
tidigare varit Hälften dessa, kommuner,71 saknar f.n.g-orter. av
gymnasieskola eller har endast individuella 23 kommuner harprogram.
konkreta planer på inom de åren inrättanärmaste gymnasiesko-att egen
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landetsendastsekelskiftet 48vidplaner kommerdessaFullföljsla. av
gymnasieskola.saknakommunerf.n. 288 att

med ellergymnasieskolor1990/91-1995/96 harUnder tiden ettnya
saknadetidigarekommuneretablerats i 39nationellaflera somprogram
tidigarekommunerallt det frågaFramförgymnasieskola. är somom

kompletteratgymnasieutbildningyrkesinriktadhadeendast men som nu
Samhällsvetenskaps-ochNaturvetenskaps-tvåmed ellerutbudet ett av

återfinnsgymnasieskolanystartadmedBland kommunerprogrammen.
Härryda ochAle,storstadsområden,ikranskommunernågra t.ex.

troligendeelevunderlagsåharkommunerVärmdö. Dessa attstortett
gymnasie-Vissatidigare principerna.enligt deblikunnat g-orter nya
ändockelevunderlagmycket litethar däremotkommuner ett enmen

flertalgymnasieskola medväl utbyggdrelativt ett program.

gymnasieskolainrättandeMotiv för4.4 av

tagitsi regelhargymnasieskola påinrättandeInitiativet till orten nyav
skolledningSkola ellerförvaltning.facknämnd ellerkommunledning,av

pånäringslivetaktiva liksomockså varitharoch komvuxgrundskolai
pådrivande.varitsällanoch elever harFöräldrarorten.

tillmånga eleverframkommithargjortselevintervjuerAv attsom
gådet bättreochnyetableringennegativa tillbörjan varit attansetten

gymnasieskolannyetableradedenpå Närgymnasieskolani stor ort.en
blivit positiv. Dettainställning oftahar elevernaskommit igångväl mer

kommun.från Storumansi enkätenyttrandeföljandekan belysas av

positiv. Från börjanenhetligtblivithar konstantAttityden stor
ochhemifrånvill flyttavissa eleverFortfarande finnsskepsis. som

negativa.därför är

gymnasieskolainrättandehar beslutetkommunerde flestaI avom
ofta anlitatvarvidsärskild utredning,föregåtts utre-externmanenav

dare.
frånfinnspå detenkät tyderKommunförbundetspåSvaren ettatt

kommu-behovtid uppdämtgamla planeringssystemetsdet garanteraatt
Några kommunerpå håll.studievägarutbudelever näraett avnens

kostnader för inter-hadeetableringenpå förepekar storaatt man
kontrollhartill andra kommunerersättningar överkommunala numen

blivit lägregymnasiekostnadernakommuner harnågraekonomin. I
gymnasieskola.etableringenefter av egen
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Kortare restid för eleverna och vitalisering närsamhälletav uppges
viktiga skäl för inrättande gymnasieskola.som av

Praktiskt alla kommuner det lätttaget arbeta medäratt attuppger
pedagogisk förnyelse i nyetablerad gymnasieskola. Till grund fören
etableringen har i många fall utarbetats särskilt måldokumentett som
bl.a. visat vilken pedagogisk utveckling förväntat sig. Så har t.ex.man
skett i Söderköpings kommun, framhåller det finns mycketattsom

möjligheter åstadkomma något bra,stora får frånatt när startaman
grunden.

5 Utbildningsutbud

Det finns skillnader inom gymnasiekommuner.stora gruppen nya
Antalet nationella gymnasieskola varierar mellan ochettprogram per
nio. Antalet elever varierar mellan och12 605.

Förekomsten nationella i de 39 kommuner inrättatav program som
gymnasieskola de åren framgår nedanstående tabell.senaste av

Program Antal kommuner

Samhällsvetenskap SP 39
Naturvetenskap NV 33
Industri IP 29
Barn- och fritid BF 22
Handels- och administration HP 17
Fordon FP ll
El EC ll
Estetiska ES
Hotell- och HRrestaurang
Hantverk HV
Medie MP
Livsmedel LP
Omvårdnad OP
Bygg BP
Energi EN

Tabellen visar Samhällsvetenskapsprogrammet SP inrättats iatt alla
gymnasieskolor och Naturvetenskapsprogrammet NV i de allranya

flesta. Dessa båda har jämfört med med yrkesämnenprogram program
små utrustningskostnader.
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byggt påvalet gymnasieprogramkommunerna harfleraI ettavav
Industripro-lokala arbetslivet. Attför detsamråd med representanter
från arbets-beror påi så många kommunerinrättats attgrammet man

sådan utbildning.pekat på behovetlivets sida av
mellan densamverkangymnasiekommunema finns% deI 71 nyaav

gymnasieskolan. Detkomvux ochvuxenutbildningenkommunala
gymnasiesko-idessa kommuner 208antalet elever varigenomsnittliga

och i komvux.lan 159

Lokalsituation4.6

etableringavgörande betydelse föroftaLokalfrågan är av enav
huvuddelen denkommuner hargymnasieskola. 10Mer än gym-av

nybygg-medförtlokaler. etableringenutbildningen i Närnasiala nya
ArjeplogRättvik ochAle, Surahammar,t.ex i Oxelösund,nadsbehov

Någrahistoria.i kommunensinvesteringen varit dehar störstaen av
in i lokaler 1997.kommer flyttakommuner att nya

gymnasieskolornadeKommunförbundets enkät hadeEnligt nya
% i nybyggdalokaler ochi befintliga 30% undervisningen46 av

%lokaler.eller tillbyggda 22övrig tid utnyttjadeslokaler. För avom-
tydliggrundskolan.med Enbyggnaderlokalerna fanns i gemensamma

kan konstateras.lokalergymnasieidentiteteftersträvan genom egna
fall lokalytansmå. mångagymnasieskolorna IMånga de ärärnyaav

byggts eftergymnasieskolormindre i de äldreelev betydligt än somper
SÖ fastställt.de lokalnormer som

gymnasieskolor har denmed äldrevissa kommunerI nya gym-
linjer ochtvåårigavolymökningnasieskolan inneburit attgenomen

treåriga gymnasieprogram.grundskoleanknutna specialkurser ersatts av
varitgymnasieskolortillhar bortfallet elevervissa områdenI nyaav

med äldrevolymökningen i kommunerlikaungefär stort gym-som
hade detgymnasieskolorna inte etablerats,Om denasieskola. upp-nya

gymnasieortema.på de tidigarebehov nybyggnationstått ett av
förede redangymnasiekommuner,andra äldreFör t.ex. som

påbyggnadsutbildningargymmnasieskolan hadeinförandet denav nya
ÖGY-försök, minskatskolor medförtetableringenoch har ettav nya

bl.a.organisation. hardärmed minskad Dettaelevunderlag och en
dessa lokaler kunnatvissa fall hari lokaler blivit Iresulterat att tomma.

vuxenutbildning ellerkommunalarknadsutbildning,utnyttjas för arbetsm
alltlokaler, framförexempel påuppdragsutbildning, det finns attmen

outnyttjutrustning, ståribland med dyrbarför yrkesutbildning, ännu
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4.7 Personalsituation

De allra flesta gymnasieskolorna på de har inte haft någraorternanya
problem rekrytera lärare. Antalet sökande har i flera fall varitatt stort.

kommunI fick tio gånger fler sökande antalet lärartjänster.änen man
En har varit skapa heltidstj i gymnasieskolan.strävan Detta kanatt
innebära risk för lärarna inte har utbildning i alla deatt ämnenen som
undervisar Av de nyanställda lärarna kom ungefär hälften från den

kommunen.egna
För vissa äldre gymnasieskolor har etableringen gymnasieskola iav

närliggande kommuner fått till effekt måst minska antaletatt man
klasser och vilket i sin medfört gymnasielärare med behö-tur attgrenar,
righet och ibland många års erfarenhet måst I andra äldresägas upp.
gymnasieskolor har bortfallet till gymnasie-nämntssom nyss nya- -
skolor kompenserats volymökning vid införandet treårigaav en av
program.

4.8 Kostnader för etablering av

gymnasieskola

Det angeläget belysa vilka kostnaderär nyetableringen medför föratt
kommunen.

Lokalkostnaderna kan bli vid nyetableringen gymnasie-stora av en
skola. Särskilt gäller detta det måste byggas skola. mindreIom en ny
kommuner kan detta bli den investering kommunen någonsinstörsta
gjort.

Utrustningskostnadema för gymnasieskola särskilt höga förären ny
vissa med yrkesämnen, Industriprogrammet och Medie-t.ex.program

Vissa kostnader kan undvikas samverkan med arbets-programmet. om
livet fungerar så eleverna under den arbetsplatsförlagda utbildningenatt
får utnyttja kvalificerad och dyr utrustning. detta harTrots medprogram
yrkesämnen högre kostnader elev Naturvetenskaps- och Sam-änper
hällsvetenskapsprogrammen.

Lärarlönekostnadema bl.a. beroende antalet elever iär under-av
visningsgruppema. fleraI gymnasieskolorna på antaletärorterav nya
elever och årskurs litet och undervisningskostnademaper program per
elev därmed höga.

För belysa de ekonomiska konsekvensernanärmareatt etable-av
ringarna gymnasieskolor har kommittén låtit undersöka kostna-av nya
derna för gymnasieskolan i de i NYSAM-enkäten ingående kommunerna.
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deutnyttjatkommittén rapport-harkostnadsanalysemaförgrundTill
kommu-årligenuppföljningsavdelning överutSkolverkets gersomer

utkomna ärrapportenDenskolformer.alla senastkostnader förnernas
106,Skolverketsskolhuvudmän rapportjämforelsetal för nrSkolan -

kostnader.års1995visar1996,september som
kommunernasSkolverketsvisar rapportergymnasieskolanFör
undervisning,förochtotaltelevdriftskostnadergenomsnittliga per

yrkesori-ochstudie-ochelevvårdSkolmåltider,läromedel,skolledning,
samtligaförgenomsnittskostnadersyo. Rapportenentering upptar

degymnasieskolai kommunensstuderarsåväl de somelever, egensom
interkommunalaförkostnadermedförochpåstuderar ortannansom

ersättningar.
hemkommunensendastframställningenfortsatta gymna-den upptasI

siekostnader.
tvåikommunernaforkostnadsbildenstuderatsärskiltharKommittén
länKronobergsnämligennyetableringar,mångarelativtmedområden

Östergötlands län.ElänochlänG
tabeller.tvåföljandeivisasgjortsjämförelserDe som

medkommunerlän ikkr i GigymnasieelevKostnad nyTabell per
gymnasieskola

Elev-Kost-Elev-Kost-Elev-Kost-Kommun
antalnadantalnadantalnad
95/96199594/95199492/931992

44667,043170,427981,5Alvesta
36145,530135,31891,4Lessebo

28671,0231129,021Markaryd -
31849,927948,615180,4Tingsryd
12862,210968,98369,9Uppvidinge

mellanjämförbaraheltinteSkolverketsämförelsetalen i ärrapporterJ
och 1995.1994inte föringår för 1992,Skolskjutskostnaderåren. men

etc.lönekontorochpersonal-växel,kostnaderKommungemensamma
kostnader.årsinte i 1995ingår

harpåberorkommunLesseboi attkostnadernahöga enmanDe
kostnadernahögaglasområdet. Deyrkesutbildning inomspecialinriktad

ochutrustningförbl.a.initialkostnader1994kommunMarkaryds äri
förhållandenLiknandegymnasieskolan.etableringenvidläromedel av

i landet.kommunerandraförredovisas
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Siffrorna i tabell 1 kan jämföras med kostnaderna elev iovan per
Växjö kommun:

1992 47,8
1994 48,8
1995 48,4

Under dessa år har elevantalet i Växjö kommun varit relativt stabilt:
1992 3 735
1994 3 807
1995 3 702

Att nyetableringarna i de närliggande kommunerna inte påverkat
elevantalet i gymnasieskolan i Växjö kommun i någon nämnvärd grad
beror på den volymökning skett tvååriga linjer ochattsom genom spe-
cialkurser olika längd i den gamla gymnasieskolan treårigaav ersatts av

i den gymnasieskolan.program nya
För de redovisade åren ligger elevkostnaden för G län 1992 53,3;

1994 53; 1995 52,7 kkr något under riksgenomsnittet. Tillkomsten av
de gymnasieskolorna har inte påverkat kostnadsbildennya i någon högre
grad.

Tabell Kostnad gymnasieelev i kkr i E län i kommuner medper ny
gymnasieskola

Kommun Kost- Elev- Kost- Elev- Kost- Elev-
nad antal nad antal nad antal
1992 92/93 1994 94/95 1995 95/96

Kinda 129,8 26 106,1 34 114,9 46
Söderköping 33 66,1 40 68,7 162-
Vadstena 69 78 52,6 117 57,3 132
Valdemarsvik 99,5 76 75,5 141 72,1 200
Åtvidaberg 66,3 167 63,4 237 70,9 310

Kinda kommun har särskilt höga kostnader för läromedel och
utrustning på El- och Industriprogrammen.

För de redovisade åren ligger den genomsnittliga elevkostnaden för
E län mycket den för helanära riket. De båda kommunerna i länet med
det elevantalet istörsta gymnasieskolan, Linköping och Norrköping, har
också haft kostnadsutveckling legat riksgenomsnittet.näraen som

Utöver förhållandena i de båda nämnda områdena har kommitténnu
studerat effekterna nyetableringar i två andra områden.av
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elev-minskatfåttårenunder de ettharkommunBorås senaste
medpåandel eleverochgymnasieskolan störreunderlag i programen

närliggande kommunernadeigjortsharNyetableringaryrkesämnen.
kostnaderlägreharbåda kommunerDessaoch Tranemo.Herrljunga per

därAC län,omvända iFörhållandenaBorås. ärgymnasieelev än
närliggandedekkr63,3elevkostnader änhar lägreLycksele kommun

88,l,gymnasieskolormedMalåochStorumankommunerna nya
kkr.68,7respektive

i denelevkostnaderÅr genomsnittligaskolhuvudmännens1995 var
kostnader:inkl. kommungemensammagymnasieskolanegna

kkr
61,0huvudmänSamtliga
60,8landstingochSamtliga kommuner
58,7kommunerSamtliga
57,3Förortskommuner
59,3städerStörre
56,7städerMedelstora
61,3Industrikommuner
63,3Landsbygdskommuner
70,2Glesbygdskommuner
56,6övriga kommunerStörre
71,6kommunerövrigaMindre
57,9Gymnasieforbund

gymnasie-medi kommunerelevkostnadengenomsnittligaDen nya
ochglesbygdskommunemailägrenågotkkr, dvs. änskolor 69,6är

riksgenomsnittet.något högre än
genomsnittlig elev-År gymnasieskolornafriståendehade de1995 en

riksgenomsnittet.alltså någotkkr,64,8kostnad överav

kommentarerKommitténs4.9

utbyggnadeneffekternaföljauppdraghar iKommittén att avav
olika slagmångakanEffekternagymnasieskolan på orter. avvaranya

däroch dengymnasieskolaetablerar ortbåde denoch beröra ort som
kanEffekternagymnasieskola.gick itidigaredefrånelever orternanya

detskolan ochipersonalenföräldrar,derasbåde elever,beröra om-
faktaderedovisatkapiteli dettaharKommitténsamhället.givande som

tillgå.finns att



Gymnasieskolor56 på orternya SOU 1997:1

En effekt utökning antalet gymnasieskolor kanav en attav vara
utbudet utbildningsaltemativ påverkas negativt. Det kan finnasav en
risk de gymnasieskolorna anordnaratt endast sådana utbildningarnya

inte fordrar dyr utrustning och det blir överetablering densom att en av
utbildning. Samtidigt finnstypen det risk för utbildningar på deatten

gamla gymnasieortema elevunderlag. Beroende påtappar hur detta
bortfall drabbar olika utbildningar skulle minskning utbildnings-en av
altemativen kunna bli följden.

Kommittén har redovisat alla inrättat gymnasiesko-att orternya som
har Samhällsvetenskapsprogrammet SP och alla Naturveten-nästan

skapsprogrammet NV, dvs. med låga utnistningskostnader.program
Den ökning andelen elever på Naturvetenskapsprogrammet i riketav

kommittén har redovisat i kap. Elevernas3 möjlighet välja kansom att
bero på bl.a. ökningen antalet med detta En ökningorterav program.

andelen elever på Naturvetenskapsprogrammet har varit önskadav en
utveckling. Detsamma gäller ökningen andelen elever på Industripro-av

vilket det tredje vanligastegrammet, är i deprogrammet nya gym-
nasieskolorna. Det fjärde vanligaste Barn- och fritids-programmet,

skulle möjligen kunna bliprogrammet, överetablerat. Effekterna av
ökningen antalet erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammetorterav som

osäker. Kommitténär har inte underlag för bedöma de samladeattnog
effekterna på utbudet utbildningsaltemativ i riket. Däremot harav
kommittén funnit exempel på inom i gamlaatt grenar program
gymnasieskolor måst läggas då elevunderlaget minskatner genom
nyetablering på närliggande Enligt kommitténs bedömning börort.
effekterna på utbildningsutbudet inom regioner och i riket fortlöpande
följas.

En risk med etableringen gymnasieskolor på många små orter ärav
eleverna känner sig tvingadeatt de aldrig kan bliäven det iom-

formell mening gå i gymnasieskolaatt de hade önskatortens trots att-
gå utbildning inte finns i hemortens gymnasieskola. Utbildnings-en som
utbudet i hemortens gymnasieskola också det gäller ochnär grenar-
kurser regel mindre iär denän Vid kommitténsstörresom ortens.-
samtal med elever i de gymnasieskolorna har eleverna redovisatnya att
de inför sin gymnasiestart ibland varit tveksamma till den skolannya

de de går där,att mycketnär positiva.är Det mindre urvaletmen nu,
och kurser mängduppvägs andra faktorer, såsom trivsel,grenar av en

kortare restider och möjligheter deltaga i hemortens sociala liv.att
Kvaliteten i de gymnasieskolorna förhållandeär skullenästanya som

kunna ifrågasättas. Som framgått redovisningen har deav nya gym-
nasieskolorna haft lätt rekrytera behöriga lärare. Man kanatt dock
ifrågasätta hur ambitionen ha heltidsanställda lärare gått förenaatt att
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undervisardeutbildning i allaskall haläraremed kravet ämnenatt
pedagogisk grundsyn. Dengenomtänktvälhar oftaSkolledningen en

för lokalemaspersonal, iblandrekryteringvägledande vidvarithar av
kommitténSåvittskolans arbete.alltid för ledningenutformning och av

ochkunskapssyngymnasieskolornaflera debedöma harkan ennyaav
vilja i allaskullepersonal och eleverhosanda gärna sesom man

har degymnasieskolornadestödgymnasieskolor. Det avsom nya
något skulleocksåarbetslivetoch det lokalapolitikernalokala är man

gymnasieskolor fick.önska allaatt
kangymnasieskola påeffekt etableringenEn attorter varanyaavav

för deKostnadernagymnasieskolan ökar.kostnadema för nya gym-
för de gamla.något högreregelnasieskoloma änär som

tilli anslutninglokalerkostnader förförväntad kostnadEn är
särskilt i kommunergymnasieskolan,etableringen den somnyaav

kunnatkommunergymnasieskolan. deför Iskolhusbyggt somnya
ytterligareforskollokaler kan kostnaderbefintligautnyttja iutrymme

elevantal.år får ökatgrundskolan någradålokaler uppstå omsenare
såintekommitténs bedömningenligtKostnadsökningen i övrigt är

ikr elevjämfört med 000kr elev 61dvs. 90069stor, genom-perper
glesbygd. Kommitténelev ioch krsnitt i riket 70 200 attanserper

följerde fördelarbörhögre kostnaderdessa något attvägas mot avsom
föräldrar, förderasgymnasieskola för eleverna,harort en egenen -

hela be-samlingsplats förkulturellnäringslivet och ortenssom en
folkning.

Kommitténs slutsatser4.10

omprövning denföreslå någonnågra skälKommittén kan inte att avse
har. Detkommunernaetablera gymnasieskolafria rätt att numerasom
redovisagymnasieskola kaninrättatavgjort så de orterär att ensom

gymnasieskolagamlai sinpositiva effekter. Demånga tappatorter som
kunnat kompenserahar oftastde gymnasieortemaelevunderlag till nya
gymnasieskolanreformeradedenbl.a.detta på olika ärsätt, attgenom

gymnasieorterfinns äldrealltid.gäller emellertid inte Dettreårig. Det
Kommitténelevunderlaget.minskadedetfått problem genomsom

angelägetdockinte kan undvikas. Detsådana effektervissa ärattmenar
samråda sittformer förregion finnerinomkommunerna attatt omen

utbildnings-effekterna blir utbudetså inteutbildningsutbud attatt av
mellankonkurrensaltemativ minskar orterna.genom
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Enligt kommitténs bedömning behöver effekterna antalatt ettav
gymnasieskolor tillkommit följas ytterligare, i vad mån utbudett.ex. av
utbildningsaltemativ inom regioner och i riket påverkas. Därvid bör
också effekterna tillkomsten fristående gymnasieskolorav av nya upp-
märksammas.
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denJämställdheten i5 nya
gymnasieskolan

Utgångspunkterl

I kommitténs direktiv ingår följa hur flickors och pojkars lika rättatt
och möjligheter främjas.

Regeringen har i propositionen jämställdhet mellan kvinnor ochom
inom utbildningsområdet prop. 1994/95: 164 givit definitionmän en av

begreppet jämställdhet eller jämställdhet i skolan.snarare av

Jämställdhet i skolan bör innebära skolan skall pojkar ochatt ge
flickor likvärdiga villkor och förutsättningar upptäcka, ochprövaatt
utveckla sin fulla potential. Detta förutsätter kunskaper rådandeom
könsmönster och könstillhörighetens betydelse för lärandet. Detom
förutsätter också insikt flickor någraoch pojkar inte utgörattom
enhetliga grupper.

Regeringen framhåller vidare flickor och pojkar i undervisningenatt
måste

bemötas utifrån kunskap likheter och olikheter mellan könenen om
och vad fördomar vad kvinnligt och manligt betyderärom om som
i olika sammanhang. Jämställdhetsfrågan kan därmed inte heller
reduceras till attitydfråga blir också kunskapsfråga.utanen en

Jämställdhet lyfts således fram pedagogisk fråga. läro-Avsom en
planen framgår jämställdhet mellan kvinnor och hör till demänatt

skolanvärden skall gestalta och förmedla. Skolan skall också mot-som
verka sådana begränsningar i elevernas val grundar sig på kön ochsom
på social eller kulturell bakgrund. Vidare läroplanen lärarenattanger
skall till undervisningen till innehåll och uppläggning speglar bådeattse
manliga och kvinnliga perspektiv.

Jämställdhet pedagogisk fråga och kunskapsområdeettsom en
betonas i betänkandet Vi alla olika Ds 1994:98 från arbetsgruppenär
Kvinnligt och Manligt i skolan. Kommittén har hämtat mycken inspi-
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uppmuntrande uppfordrande denration från den. Både och samtidigt är
kapitel;förteckning hinder inte längre finns bilaga till dettaöver som

finns inga hinder för skolan och lärarna skall kunnadvs. det att anpassa
såväl enskildainlämingssituationen och de pedagogiska metoderna efter

individer kön bristen på kunskap könstillhörighetens be-utomsom om-
tydelse.

kan jämställdDet finns många aspekter lägga på fråganman om en
skola för flickor och pojkar. Kommittén behandlakommer att

tillgång utbildningtill
olika val utbildningav
förebilder i skolan
flickor och pojkar i klassrummet
flickors och pojkars resultat och studieavbrott
arbetet med främja jämställdhet.att

Tillgång till gymnasial utbildning5.2

går % direkt från gymnasieskolan.I dag 98 eleverna grundskolan tillav
flickorungefär lika andel och pojkar, nämligen 48,7 %Det är stor

betydligtflickor och % pojkar. Så det inte förr. Pojkarna gick i51,3 var
högre utsträckning flickorna vidare till högre studier.än

utgjorde pojkarna % eleverna i gymnasiet och flickorna1930 85,1 av
%. två tredjedelar eleverna i gymnasiet pojkar och14,9 1940 var av en

tredjedel flickor. Tio år hade skillnaderna minskat ytterligare. Dåsenare
58,5 % gymnasieelevema pojkar och % eleverna flickor.41,5var av av

skall också ha klart för sig gickMan det totala antalet elever iatt som
gymnasiet mycket litet, nämligen drygt 7 elever år 1930,000var ca

år och år13 500 1940 17 000 1950. Det fanns före 1950 årsnärmare
reformbeslut antal skolformer efter folkskolan, bl.a. högre folkskola,ett

Årolika former realskola, yrkesskola och fliokskola. gick %1940 20av
flickskola.:årskull vidare från folkskola till realskola ellerav en

En mycket liten andel flickorna gick således i gymnasietav men
också mycket liten andel pojkarna. Av de elever gick ien av som gym-
nasiet emellertid fördelningen mellan flickor och pojkar ojämn ändavar
fram till mitten Sedan dess harl970-talet. ungefär lika andelstorav av

frånPM SCB 1977:11
2 Sixten Marklund: Skolsverige del reformbeslut1950-1975 1950 års
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gymnasiestudier. Så dettillgått vidareoch pojkarna ävenflickorna är
gymnasie-grundskolan tilldirekt frångår% elevernadå 98i dag, av

skolan.
ochbådeoch det gällerhögskolan ökarövergången till mänOckså

och demutbildningstudieförberedandegått s.k.både demkvinnor, som
Övergångenutbildning.yrkesförberedandegått s.k. störstär ome-som

förDirektövergångengymnasieutbildning.avslutad störredelbart efter är
antalmedförklarasskulle kunnavilket möjligenkvinnor att ettän män,

kvinnorgymnasieskolan. Fleråret eftermilitärtjänst första änmån gör
Ökningen andeliocksåhögskolantillgår emellertid övermän senare.

kvinnorockså förövergångar män.änstörreär

studieinriktningOlika val5.3 av

utbild-inomkvinnor ochjämställdhet mellanpropositionen mänI om
följregeringen ande.framhållerningsområdet

förbetydelseavgörandeharUtbildning hör till de faktorer ensom
centraldärförarbetsmarknaden.på Detlivskvalitet och chanser är en

fårkvinnor ochoch pojkar,flickorsäkerställa män,uppgift attatt
utbildning.kvalificeradfår likamöjligheter ochalla sinautveckla en

förutsättningarutbildningsmbåda könenHärigenom får samma
ochoch fåframtida efterfråganarbetsmarknadens tryggaattmötaatt

arbeten.välavlönade

förmåjämställdhetsdebatten1980-talet handladeUnder attmest om
1980-taletpåarbetslöshetenhögavälja tekniska yrken. Denflickor att

ställ-få bättreskulle såledesFlickornaflickorna hårdast.drabbade en
ochgomsorg.framför vårdvalde teknikarbetsmarknaden dening på om

tekniskapåverkakunnaockså kvinnor förväntasviktigt motivEtt attvar
riktning.verksamheter i gynnsam

nuvarande ned-början deniyrkena drabbadesmanligaDe värst av
arbets-kvinnoremellertid flersysselsättningen.gången i Nu är

blandoch kvinnor finnsskillnaden mellanmarkantalösa. Den mänmest
drygtoch kvinnornadrygt 25 000därdeltidsarbetslösa,de ärmännen

överrepresenterade i denstarkti dag ocksåKvinnorna000.100 är
anställningsvill-ochtillfälliga arbetenharväxande otryggasomgruppen
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kor När det gäller dem föremål för s.k. konjunkturberoendeärsom
storfåtgärder emellertid andelen och kvinnor lika Enligt AMSär män

19975arbetsmarknadsutsikter för kommer antalet arbetstillfällen bliatt
färre inom kvinnodominerade områden. arbetstillfällenDe tillkom-som

återfinns i första hand inom mansdominerade yrken såsom teknisktmer
arbete och IT.

finnsDet strukturella obalanser på kvinnornas arbetsmarknad.stora
deI 10 starkast kvinnodominerade yrkena finns % kvinnoarbets-60 av

lösheten. I de starkast10 mansdominerade yrkena finns endast %30 av
de manliga arbetslösa.

Det välkänt faktum lågutbildade arbetslösa i högreär ett att är
utsträckning högutbildade. 83 % de långtidsarbetslösa har endastän av
grundskola eller kortare yrkesutbildning. Lågutbildade kvinnor har svå-

Ävenfå jobb. inriktningen utbildning har betydelse förrast att av
möjligheterna till arbete. och kvinnorMän väljer i hög utsträckning oli-
ka utbildning i gymnasieskolan.

Val utbildning och yrke också i hög grad beroende socialärav av
bakgrund tillBarn tjänstemän med hög utbildning dominerar på Natur-
vetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen. Bam till föräldrar
med hög arbetslöshet och låg utbildning dominerar på Barn- och fritids-

och Industriprogrammet. Föräldrarna till eleverna påprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet har medelhög utbildning och
hög skattekraft.

På Hantverksprogrammet går många invandrare. Också på Samhälls-
vetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammen finns andelstoren
invandrare, oberoende föräldrarna har hög eller låg utbildning.av om en

följandeI tabeller framgår hur flickor respektive pojkar fördelat sig
på olika utbildningsinriktningar från 1930-talet fram till nu.

3Hälften kvinnor och 90-talets arbetsmarknad;pá Rapportmänvore nog om-Åsaskriven Regnér, SOU 1996:56av
4Arbetsmarknadsstatistik oktober 1996; Arbetsmarknadsstyrelsen; Uar 1996: 12
5 Ura 1996:12
6 ÖkadBetänkandet Ds 1996:53 rekrytering till gymnasieskolans industripro-
gram
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Flickornas gymnasiestudier

7Gymnasium

År linjelatinlinjen reallinjen allmän

% % fanns84 161930
S,% %70 301940
39%% 371950 63

% %% 27 241956 49

tekniskt handelsallmänt gy gygy

1%%% 71960 92
% 12%% 21963 86

Fackskola

ekonomisk linjeteknisk linjesocial linje1970
%% % 2475 l

Gymnasieskolans linjer

ekonomiskahumanistisk- teknisk-
naturvetensk. studievägarsociala

studievägar studievägar

% 26%% 151975 59
% 25%%1980 59 15
% 30%%1985 50 20

26%% %1990 51 23

programGymnasieskolans nationella

% %% 26,4 15,31995 58,2

7 från 1977:11PM SCB
8 har förts till den studieinriktning denProgrammen närmast motsvararsom

siffrorindelningen; Underlag antal elever Skolan igamla programom per
del Skolverkets1996, 2 103rapport nr
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Pojkarnas gymnasiestudier

Gymnasium

År latinlinjen reallinjen allmän linje

1930 %56 44 % fanns
%1940 31 %69

1950 % %27 73
1956 %22 % %60 18

allmänt tekniskt handelsgy gy gy

%1960 79 % %16 5
1963 % %71 21 %8

Fackskola

1970 social linje teknisk linje ekonomisk linje

% % %23 52 25

Gymnasieskolans linjer

humanistisk- teknisk- ekonomiska
sociala naturvetensk. studievägar
studievägar studievägar

1975 %13 73 % %14
1980 15 % %72 %13
1985 %12 % %72 16

%1990 13 % %70 17

Gymnasieskolans nationella program

1995 % %27,5 63,8 8,7%

Vid reformeringen gymnasieskolan behandlade dåvarande skol-av
ministem i propositionen Växa med kunskaper gymnasieskolanom-
och vuxenutbildningen prop. 1990/91 :85 jämställdhet frågasom en om
jämnare könsfördelning inom olika studievägar och for stärkaatt
kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Kvinnorna har oftare lågt
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jagdeltid. De nationellavärderade arbeten och oftare program somnya
erbjuder kvalificerad utbildning inomföreslagit gymnasieskolanför en

både flickor och pojkar.kan förväntas attraherasådana områden som
detill förslaget nationellaanslutningI sägs äratt ut-programom

såvälutsträckning skall attraheraformade så de i möjligastörstaatt
Även presentationen de olikaflickor pojkar. i programmenavsom

respektive skulleåterkom förhoppningama att varaom program av
flickor och pojkar.intresse för både

skolministems förhoppningar jämnare könsfördelning påHar om en
Svaret finns i tabellen nedan.olika utbildningar infriats Avtyper av

olika itabellen framgår dels antalet elever i årskurs pål program gym-
hösten hösten dels hur andelnasieskolan 1994 och 1995, stor av

eleverna på respektive flickor.ärprogram som

Nationellt Antal elever Antal eleverprogram
årskurs årskurs1 1
94-10-15 Fl 95-10-15 Fl

Samhällsvetenskap 61% 61%26 163 §6 192
39%Naturvetenskap l7 727 36% 20 231

och fritid 76% 7 932 75%Barn- 8 263
51%Handels- och adm. 51%6 929 6 717

El 1% 1%5 106 4 855
Estetiskt 67% 67%5 005 5 407
Omvårdnad 85% 86%943 4 7514
Hotell 55% 54%4 626 4 890restaurango.
Fordon 3% 3%4 559 4 464
Medie 61% 58%3 238 3 640

3% 3%Bygg 3 038 2 927
Industri 7% 7%2 984 3 414
Naturbruk 50%2 524 52%2 508
Hantverk 526 82% 84%l l 433
Energi 4% 3%l 092 935
Livsmedel 770 54% 61%793
Summa 93 988 51% 101 089 49%

slutsats måste dra det många intres-Den är ärattman program som
könen i högre grad det andra. gäller iDettaavsevärt änettserar av

synnerhet de pojkdominerade medan deprogrammen program som
domineras flickor, nämligen och fritidsprogrammetBarn- samtav
Omvårdnadsprogrammet, dock har 25 respektive % pojkar.15
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Några förändringar har sedan mitten 1970-talet knappaststörre av
skett i sig flickomas eller pojkarnas val studieinriktning. Manvare av
kan spåra viss ökning pojkarnas val humanistisk-socialaen av av
utbildningar och flickomas val teknisk-naturvetenskapliga utbild-av av
ningar det långt till jämn könsfördelning. kanManär ännumen en
fråga hur det kommer sig insatserna för främja otraditionella valatt att

utbildning endast riktats flickor. Pojkarna minst likamot görav
traditionella val.

Praon i grundskolan menad vidga elevernas erfarenhet,att t.ex.var
flickor skulle få teknik och naturvetenskap. Detta sker enligtatt möta

sällanuppgift Flickorna får bekräftat teknik inte derasärattsnarare
värld. Sommarkursema i teknik för flickor har däremot visat sig ha en
positiv effekt för flickomas självförtroende inför teknik. Någon ökning

flickomas benägenhet söka tekniska utbildningar har dockattav man
inte kunnat se.

Om skall öka ungdomars benägenhet söka till de för derasattman
kön otraditionella utbildningarna måste de påverkas tidigt i grundskolan

redan i förskolan. ålderDen då eleverna skall sina valgöra-
sammanfaller med den ålder då de söker sin identitet respekti-som man

kvinna. krävsDet väldigt mycket människa då göraatt ettve av en ung
ovanligt val utbildning och yrke. kanMan jämföra med AMU-utbild-av
ningarna, med deltagare år,25 där det betydligt vanliga-är över ärsom

med kvinnor på traditionellt manliga utbildningar.re
Vid valet utbildning och yrke spelar föräldrarnas yrke rollstorav en

för flickor för pojkar. Flickor relaterar också i högreännu större än-
grad pojkarna till sina lärare och påverkas ocksåän som personer mera

sina lärare vid yrkesvalet.av
Målet för jämställdhet har ofta varit det skall finnas likaatt stora

andelar flickor och pojkar inom utbildning. utbildningEn har ansettsen
jämställd könsfördelningen varit jämn. Könsbrytama, dvs. devara om

pojkar och flickor valt gå utbildning med mycketatt över-storsom en
vikt för kön, har lyfts fram bevis för jämställdhetssträ-motsatt attsom
vandena håller på bli framgångsrika.att

5.4 örebilder i skolanF

brukar framhållasDet viktigt både pojkar och flickor har bådeattsom
kvinnor och i sin närhet de både för förstärkamän när växer attupp,

9 Skolverkets 47 20rapport nr s.
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utvecklaför de skall kunnakönsidentiteten ochden att enegna
dagisfrökenglädjedärför medbalanserad personlighet. Det hälsas att

könsmässigtdet långt tillbörjar bli yrke för även åräven män ettett om
medtill många barn leverfördelat yrke. Med hänsynjämnt att en
manligaviktigt får ocksåensamstående det barn mötaär attmamma

årskurser.förebilder på dagis och i grundskolans lägsta
ålder då börjar funderabam kommer i den deNär över en egenupp

fårbetydelsefullt de intevuxentillvaro med yrke och arbete detär att
förbehållna och vissanågra föreställningar vissa yrken mänärattom

Än förleds haryrken kvinnor. viktigare de inteär att att tro att man en
kvinna eller Sådanaspeciell plats i hierarki för äratt man man.en

föreställningar fördomar svåraär att utrota.- -
viktigt hur könsfördelningendenna bakgrund det särskiltMot ärär

i skolan.bland den personal arbetarsom
arbetsplats för kvinnor. AndelenSkolan håller på bli mänatt en

Två tredjedelarbland lärarna har minskat sedan mitten l980-talet. avav
lärarnaalla lärare kvinnor och eleverna desto fler ärär är, avyngre

nämli-kvinnor. gymnasieskolan manliga lärarna dock i majoritet,I deär
relativt jämn%. Fördelningen mellan kvinnor och53 män ärgen

81%dominerar bland lektorema ochbeträffande adjunktema. Männen
yrkeslärarkårennågot fler kvinnorna bland yrkeslärama. Inomär än

ojämnabestår den könsfördelningen inom respektive yrke. Så är t.ex.
i anläggningsteknik och %99 % lärarna bygg- och 92män avav

1°lärarna i omvårdnadsämnen kvinnor.
köns-skolledaryrket har det under de åren skettInom senaste en

mässig utjämning från tidigare ha varit manligt dominerat.att

År År År1970 1990 1995
kv kv kvmän män män

Rektor % % 85% % % %94 6 15 69 31

Studierektor % % % % % %89 11 69 31 57 43
och övriga skol-
ledare

håller således bli för-Här det på könsmässigt jämnatt en mera
delning. Frågan hur mycket det spelat in läraryrket håller påär att att

° siffrorSkolan i 1996 del Skolverkets 103rapport
n Skolverkets 103 78rapport s.
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bli kvinnoyrke. har i fall funnitsDet medvetna strävandenett vart att
rekrytera flera kvinnor först till vikariat, sedan till studierektorstjänster

Överföringenoch därefter till rektorstjänster. barnomsorgen tillav
skolförvaltningar motsv. torde också ha lett till flera kvinnor blivitatt
rektor.

Flickor och pojkar5.5 i klassrummet

Flickor tidigare pojkar och finns ocksådet belagt i denänmognar
biologiska forskningen flickors och pojkars hjärnor fungerar olika.att
Förmågan in och automatisera färdigheter infaller vid olikatränaatt
perioder hos flickor och pojkar. Enligt professor Sten Levander borde
dessa skillnader leda till flickor började skolan tidigareatt änett

zpojkar. Av de elever börjar skolan vid års ålder eller tidigaresom sex
andelen flickor andelen pojkar.är större än
Undervisningen skulle också behöva till flickorna ochattanpassas

pojkarna behöver delvis olika träning. Flickorna behöver få möjlighet
utveckla sin spatiala förmåga och pojkarna sin språkliga förmåga.att
I Vilka pojkar blev civilingenjörer och vad hände med deuppsatsen

flickoma diskuteras sambandet mellan spatial begåvning ochsmarta
framgång i matematiska och naturvetenskapliga Författarenämnen.
redovisar valet bli civilingenjör sker tidigt för pojkarna oftaatt att -
redan i l3-årsåldem medan det sällsynt finna flickor harär att som-
sådana planer. Flickorna sitt tekniska intresse i de tidiga tonåren.tappar
Flickor blir civilingenjörer blir det intresse för matematik, intesom av
teknik.

Begreppet teknik kopplas enligt kommitténs bedömning i alltför hög
utsträckning till enbart industrin och försummar därmed möjlig-man
heten inkludera teknikens mjukvara i skolans undervisning.att
Flickors och kanske också pojkars teknikintresse skulle öka om- -
skolans undervisning lyfte fram tekniken i vardagen, kretsloppstän-t.ex.
kande eller förvaring Att hälften deltagarna i tävlingen Finn-mat.av av

flickor kan tecken på flickors ökande intresseär tas ettupp numera som
för teknik, bl.a. beroende på breddningen teknikbegreppet.av

12Flickors pojkars olikaoch förutsättningar och villkor; Skolverkets rapport nr
47
13 studie sjätteklassareEn Minna1961 Salminen-Karlsson; Linköpingsárav av
universitet; Institutionen för pedagogik och psykologi; LiU-PEK-R-190
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inlärning olika. Täv-pojkarsflickors ochpåverkarArbetsformema
braflickor. Samarbeteoch missgynnarpojkar ärlingsmoment gynnar
detforskningsresultat blirpojkar. Enligtföroch mindre braflickorför

individuellt. förståFlickorna villfår arbetaelevernaresultatbäst när
manipuleraroadepojkarnamedansammanhangen attär appa-mer av

experiment. Flickornamedvill sysslamaterial. Pojkarna ärochrater
pojkarna.till grupparbetepositiva änmer

Medskrivare talare.ochsig läsarehar lättareFlickorna änatt se som
detpojkarna omvänt.är

undervisningensstyrdaochskolanpassadeFlickorna ärär mer avmer
det oroandeDärförpojkarna.läromedlenuppläggning och är attänav

samhället.itraditionella könsrollsmönstretdetförstärkerläroböckema
ipojkdomineradeläromedlenländerSverige liksom i andra utomI är

traditionella roller.iflickor visasdärtraditionella flickämnena,de
visadestudiergenomfördes rad1980-taletmittenI somenav

igymnasieungdomarattityder mellanpolitiskai sociala ochskillnader
ochdemokratiskakonservativa,Flickorna mindrel8-årsåldem. mervar

bestraffningar.ojämlikhet ochsocialnegativa till bl.a. rasism,
finns detgrundskolanutvärderingnationellaSkolverketsEnligt av
årskursflickor i 9pojkar ochskillnader mellananmärkningsvärt stora

konservativa.mindreFlickornademokratiska värderingar.vad gäller är
väl tillmedvetenhet, kännerpolitiskgodoch pojkar harBåde flickor en

uppfattningförhoppningsfulloch haruppbyggthur samhället är omen
direktaha snabbaPojkarna villsamhället.förändramöjligheterna att

eftertanke.uttryck forflickornalösningar medan merger
behandlade.blir olikai skolan ochuppträder olikaoch pojkarFlickor

uppmärk-högljudda och fårdominerar i klassrummet,Pojkarna mestär
oftareoch fårfår frågortillsägelser, flerafår flerasamhet lärarna. Deav

aukto-verkar föredraaccepterade. Pojkarnasina idéerflickorän en mer
ochlugnareFlickornaundervisning.strukturerad formritär och ärav

redantillåts i skolanPojkarnaobservanta på relationer. atttystare, mer
tilli hänsynoch intesig i klassrummetfrån början för tränas att tata

flickorna. Flickornasåsom sker medklasskamratersina t.o.m.engageras
missnöjdaflickorfostran pojkarna. Näri den socialalärarna äravav

psykologiskt motstånd.tillämparde intebråkar utan

l 47 21Skolverkets rapport nr s.
15Skolverkets 47 19rapport nr s.
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Lärarna uppfattar pojkarna enskilda individer medan flickornasom
grupp.beskrivs Flickorna följer de oskrivna reglerna for hursom man

skall uppföra sig i klassrum, dvs. de räcker handen för fåett attupp
tala. Pojkarna fria kommentarer ha blivit tillfrågadeutan attger av
läraren. Flickorna kommer oftare till tals läraren vänder sigattgenom
direkt till speciell flicka efter det hon har räckt handen föratten attupp
visa hon vill sig. Pojkarna f°ar däremot främstatt ordetyttra attgenom
läraren vänder sig till viss pojke han har räckt handenutan atten upp

något.for visa han villatt att säga
Lärarna uppträder således olika pojkar och flickor och talarmot

också på olika till dem.sätt

5.6 Flickors och pojkars resultat

5.6.1 studieresultat

Det välkänt faktum flickorär har bättre betygett pojkaratt än attmen
pojkar får bättre resultat på prov.

Flickornas medelbetyg år 1994/95 efter årskurs 9 3,35 medanär
pojkarnas 3,07. Enda där pojkarnaär har bättre medelbetygämnena än
flickorna idrott och teknik. Flickorna harär mindre andel ofullständiga
slutbetyg på grund anpassad studiegång eller frånvaro vadstor änav
pojkarna har 1,0 och 1,2 och1,4 1,6.resp

Det finns skillnad mellan pojkars och flickors betyg också efteren
gymnasieskolan den något mindre efterär grundskolan.änmen

De flesta elever avgick från gymnasieskolan läsåret 1994/95som
hade studerat på linje. Flickorna hade 3,48 och pojkarna i3,26 genom-
snittsbetyg.

Av de elever slutfört studier på hade flickorna isom program
genomsnitt 3,33 medan pojkarna hade 3,11. Inte i något nationellt pro-

"SÖhrn; Skolverkets 47 15rapportse nr s.
17 Staberg; Skolverkets forskningsöversikt liv och arbete i svenskase om
klassrum.

18Einarsson och Hultman; Skolverkets forskningsöversikt liv och arbete iom
svenska klassrum
19 Skolan i siffror del1996, l Betyg och utbildningsresultat; Skolverkets-

88rapport m
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hade dockPojkarnaflickorna.medelbetygpojkarna högrehade ängram
flickorna.individuellamedelbetyg frånhögre änprogram

resultat ipojkarsflickors ochmellantydlig skillnadfinnsDet en
fördel. Flickornapojkarnastillgeovetenskapkemi, biologi ochfysik,

betyginte lika brahar ändåbiologibra isig visserligenhävdar men
pojkarna.som

IEA visarundersökningarockså internationellafinns attDet som
naturvetenskapligapojkar iflickor ochmellan ämnenskillnaderna

världenindustrialiseradehela denfinns i
tonårenoch de10-årsåldemökar mellan sena

1983/841970/71 ochminskat mellanhar
biologi och kemiifysik mindreiär stora men

respektiveflick-ellersamskolapåverkas dettycksinte ärav om
pojkskola.

teknik.och DenaturvetenskapintresserademindreFlickor är av
utbildning uppleveroch teknisknaturvetenskapligväljerflickor attsom

bådefördärför intressetdeochinte får stöd lärarnade tapparav
också belagtfinnsområdet.yrkesverksamhet inom Detochämnena en

verklighetsanknuten.undervisningenflickor beroende ärär attatt av
i denmatematikkunskaper på olikaSkillnaderna i elevernas program

genomsnittliga be-Skillnaden mellan detgymnasieskolan är stora.nya
3,27litenpojkar däremotoch förmatematik för flickori ärtyget

undersökning1994/95. Vidavgångsbetygenenligtrespektive 3,26 en
gymnasietiden elevernaha lärt underupplever sigvad eleverna ärav

sig ipositiva till vad de lärtutbildningnaturvetenskaplig/tekniskpå
utbildningarpå andraelevernamatematik. hälftenNästan attuppgerav

särskiltochmatematikkunskaper ilitet tillskottbara fåttde ett av
undermatematikkunskapersinainte förbättratflickorna deattanser

gymnasietiden.
främmandeiundervisningsprocessenutvärderatSkolverket har

språk. elever-vad gällerolika klasserskillnader mellanfinnsDet stora
på tvåframför alltberorspråkundervisningen. Dessaupplevelsernas av
de hartill elevernaförhållningssättförsta lärarnasfaktorer. Den är om-

delaktiga ilåter elevernarelationsorientering ochpersonlig varaen
andraundervisningen. Dengenomförandetplaneringen och ärav

be-får dåligtmajoritet lärarnaundervisningsskicklighet. Enlärarnas av

20Bilden skolan 321996av s.
21 Skolverkets 95rapport nr
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eleverna på dessa båda områden. Däremot elevernatyg attav anser
lärarna har goda ämneskunskaper. Skillnaderna mellan pojkar och
flickor vad gäller uppfattningen de faktorer påverkar under-om som
visningen genomgående små. Pojkarna dock mindre benägnaär är att
delta i planeringen undervisning. också någotDe negativa tillärav mer
undervisningen i främmande språk vad flickornaän

Undervisningsfonnema har således betydelse för elevernasstor
intresse för och studieframgångar i olika i skolan.ämnen

5.6.2 Avbrott

Det finns inga skillnader mellan flickor och pojkar det gäller totalanär
andelen studieavbrott i gymnasieskolan; det i båda fallen %4,2är av
eleverna har gjort helt studieavbrott. En andel pojkarnastörresom av

flickorna har bytt studieväg 8,0 7,2 %.än av resp
Ett studium avbrotten och byte studieväg från de olikanärmare av av

dock intressanta upplysningar.programmen ger
En ungefär lika andel flickorna och pojkarna lämnar destor av pro-

har någorlunda jämn könsfördelning.gram, som en
Betydligt andel flickorna lämnar där det finns fåstörre av program

flickor. Byggprogrammet och Fordonsprogrammet har båda ungefär %3
flickor i årskurs 1994.l tredjedelEn flickorna har lämnatav

andra året. Industriprogrammet har 7,1 % kvinnliga eleverprogrammet
första året. % dem har26 lämnat andra året.programmetav

På kvinnodominerade däremot det inte någonär störreprogram
skillnad på pojkars och flickors avbrottsfrekvens. På omvårdnadspro-

skiljer det endast 0,3 procentenheter mellan kvinnliga ochgrammet
manliga elevers avbrottsfrekvens. På ochBam- fritidsprogrammet skiljer
det ändå bara 2 procentenheter, dvs. för pojkar, jäm-12,7mer, men ca
fört med flickomas 10,8%.

Flickorna på pojkdominerade utbildningar har saknat stöd framför
allt från lärarna. Pojkar på flickdominerade utbildningar har inte motsva-
rande erfarenhet. Genom flickorna på naturvetenskaplig och tekniskatt
utbildning inte får stöd från lärarna de intresse både förtappar ämnena
och för på yrkeskarriär inom naturvetenskap och teknik.att satsa en

En könsfördomsfull slutsats skulle kunna minoritetattvara en av
pojkar blir bättre behandlade på kvinnodominerade utbildningar än en
minoritet flickor på mansdominerade utbildningar. Lärarnas negativaav

22 Skolan i siffror 1996, del Skolverkets 103rapport
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depå andra platsteknisk utbildning hamnarflickor påattityd mot av
avhopp.för sinaskäl eleverna anger

kvinnodomine-påandelen pojkarbör ocksåMan störreärnotera att
kan:mansdominerade Dettaandelen flickor pårade ån program.program

svåraredet troligenavbrottsmönstret, eftersomförklaring till ärvara en
utbildnings-mycket få inom sitt kön påenda ellerdenatt enen avvara

plats.
jämställdhets-nederlag förmåste i fall betraktasDet ettvart som

modiga beslutetflickor, tagit detsträvandena så andel deatt stor somav
Avutbildning, lämnargå på mansdominerad programmet.att enen

sinockså de flickor slutförtfrån AMS framgår attrapport som
de skullemycket svårigheterutbildning på pojklinje hade närstoraen

Svårighetemautbildat sig för.jobb inom det område deförsöka få som
lågkonjunktur.lika i hög- och istoravar

betydelseoch derasSexuella trakasserier5.7

för skolgången

definierasEG-rekommendation utfärdad den december 199119I en
sexuella trakasserier på följande sätt.

karaktäroönskad handling sexuellSexuella trakasserier är en av
kränker kvinnors ochkönsbestämd handling,eller mänsannan som

ovälkommenvärdighet på arbetsplatsen. kan frågaDet omvara
kännetecknethandling. viktigastefysisk, verbal eller ickeverbal Det

försexuella trakasserier de oönskade denför utsättsär äratt av som
uppträdandevarje individs ensak vilketdem. Det är avgöraatt som

uppmärksamhetkränkande. Sexuellkan och vad äraccepteras som
står för beteendetövergår i trakasserier densexuella somom

dendet har gjorts klartfortsätter, attatt mottagarentrots att anser
enda tillfälle kansexuella uppmärksamheten kränkande. Ettär

tillräckligttrakasserier beteendetemellertid sexuella ärutgöra om
uppmärksamheten inte önskad skiljerallvarligt. den sexuellaAtt är

ömsesidi-välkomnas ochsexuella trakasserier från handlingar ärsom
S,ga.

23 förutsättningar och villkor SkolverketsFlickors och pojkars olika 34;s
47rapport nr
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Sexuella trakasserier förekommer i skolan. oftastDet flickorär som
drabbas det förekommer också pojkar blir det. finnsDet lärareattmen
och skolpersonal elever för sexuella trakasserierutsätterannan som men
det mycket vanligare det eleverär trakasserar andra elever.äratt som
Elever hårdare på lärares trakasserier på studiekam-avsevärt änreagerar

Sexuella trakasserierna uppfattas ofta uttryck forraters. makt.ettsom
Uppgifterna hur andel eleverna blivit förstor utsattaom av som

sexuella trakasserier skiftar starkt mellan olika undersökningar. %27 av
flickorna på yrkesförberedande och tekniska linjer vid gymnasieskolorna
i Gävleborgs län har för sexuella trakasserier från lärare ochutsatts

rapport."studiekamrater enligt Enligt undersökning i Stockholmen en
utsatta.hade % flickorna47 blivit sistnämndaDen rapportenav anger

också %80 eleverna i amerikansk undersökningöver har blivitatt av en
för sexuella trakasserier. StockholmsundersökningenI finnsutsatta

knappast någon skillnad mellan teoretiska och yrkesförberedande
Däremot flickorna de blivit på grund-att mest utsattaprogram. uppger

skolans högstadium, i årskursvärst
Ju färre flickor det finns i klass desto oftare förekommer sexuellaen

trakasserier. %10 alla flickor trakasserier lett till negativaattav uppger
konsekvenser for studierna. Flickorna har också fått på frågansvara om
erfarenheterna sexuella trakasserier har påverkat deras valav av

i gymnasieskolan. %3,2 ja. Flickor har också tillfrågatsprogram svarar
de skulle ha valt könsfordelningen hade varitett annatom program om

jämn på alla % de flickor4,1 för trakasse-utsattsmera program. av som
rier ja. Av dem inte för trakasserier endast 2,8utsattssvarar som svarar
% ja.

Kommittén allvarligt på förekomsten sexuella trakasserierser av
liksom på mobbning och hot andra slag i skolan. Företeelserav som
dessa strider den på individens integritet, människors likamot syn
värde, jämställdhet och solidaritet hör till skolans grundläggandesom
värden. frågorDessa måste diskuteras i skolan både led i sko-ettsom
lans fostran eleverna till ansvarsfulla människor och för attav mogna
de elever for trakasserier olika slag skall få det stöd deutsattssom av

Ävenbehöver. elevernas val utbildning, enligt den refe-om av nyss
rerade undersökningen, påverkats endast i begränsad omfattning, vet

24 Eva Palm, Sexuella trakasserier studerande vid gymnasieskolan imot
Gävleborgs län, från kartläggning, Lärarförbundet Gävleborg,rapport 1992,en

publicerad
25 STOPP för sexuella trakasserier, Ulla Kullenberg, Birgittarapport av
Ehrenlans: Stockholms skolors 1996:2rapport nr
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föga de långsiktiga effekterna människaatt utsattsman om en ungav
för trakasserier.

främja jämställdhet5.8 Att

Som framgått inledningsvis ålägger läroplanen skolans personal att
främja jämställdhet. Skolverkets utvärderingI den reformeradeav gym-
nasieskolan har eleverna värderat sin utbildning enligt fyrgradigen
skala, från mycket hög till mycket liten måluppfyllelse. På frågan hur
gymnasieskolan lyckas pojkar och flickor chanser blev resul-ge samma

måluppfyllelse i hög grad. Yrkesinriktade programelevertatet är mer
positiva yrkeslinjemas elever.än

Skollagen ålägger alla verkar i skolan, dvs. skolledning, läraresom
och personal, främja jämställdhet. Enligt läroplanen hör jäm-attannan
ställdhet mellan kvinnor och till de värden skolan skall gestal-män som

och förmedla. Läroplanens mål undervisningen till innehållta attom
och uppläggning skall spegla både manliga och kvinnliga perspektiv
bedöms lärarna inte i särskilt hög grad viktiga. Enligt Skol-av vara

språkverkets utvärdering undervisningsprocessen i främmandeav an-
endast hälften lärarna detta mål mycket viktigt och %20ärattser av

målet mindre viktigt. tyckerDäremot lärarna detatt är ärattanser
ganska lätt tillgodose målet i sin undervisning. framgår inteDetatt av
undersökningen denna bedömning också leder till lärarna i sinattom
undervisning förverkligar målet. uppgifter kommittén redovisatDe som
tidigare i detta kapitel tyder emellertid inte på lärarna det.göratt

Kommittén har granskat urval kommunala skolplaner. %30ett av
kommunerna har i sin skolplan mål för jämställdhetsarbetet.angettav

kan jämförasDetta med praktisk alla kommuner i skolplanenatt taget
ökat elevinflytande prioriterad fråga.anger som en

I flera de skolplaner jämställdhet det endast i formnämner ärav som
uppräkning viktiga mål, angivna i läroplanen. ocksåDet finnsenav av

litet antal kommuner har egenformulerade mål för jämställdhet.ett som
Det ambitiösa för jämställdhetsarbetet i de kom-mest programmet av

mittén granskade skolplanema har kommun. harDorotea Kommunen
inte gymnasieskola. Dorotea har följande under rubriken Jäm-textegen
ställdhet.

26 Skolverkets 95rapport nr
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Skol- och bamomsorgsverksamheten skall flickor och pojkarge
möjligheter komma till sin i det samhället.modernarättattsamma

innebär bl.a. kvinnligaDetta och manliga förebilder skall efter-att
inom alla områden. Speciellt viktigt det finna kvinnligasträvas är att

förebilder inom traditionellt manliga områden datautbild-t.ex.som
ningen. ocksåDet viktigt i verksamheten och underlättaär stöttaatt
för de elever väljer icke traditionsbundna skallstudieval, t.ex.som
flickors inlämingssituation i teknik och matematik uppmärksammas.
Flick- och pojkgrupper kan bildas i vissa teknik, slöjdämnen, t.ex.
eller andra ämnen.

Skolverket har i antal år bedrivit arbete i olika former förett ett att
främja jämställdheten i skolan. finns nätverk spriderDet ettnu som
erfarenheter och kunskaper mellan skolor och kommuner.

Kommitténs5.9 slutsatser

Jämställdhetsarbete har länge handla förmå ungdomaransetts attom -
i synnerhet flickor otraditionella studie- och yrkesval sågöraatt att-

på sikt skall få jämn könsfördelning utbildningarbåde inom ochman en
i yrken. Som framgått den tidigare redovisningen går denna köns-av
utjämning inom olika studieinriktningar långsamt. gymnasie-Den nya
skolan därvidlag knappast framgångsrik den gamla. flestaDeär änmera

innehåller yrkesämnen väljs fortfarande i hög gradprogram som av
antingen flickor eller pojkar. Pojkar väljer något otraditionellt.nu mera
Ett exempel Barn- och fritidsprogrammet med fjärdedel pojkar,är ca en
vilket positiv utveckling.är en

Kommittén övertygad det fördel med både manligaär ärattom en
och kvinnliga anställda inom olika delar arbetslivet. Kvinnor ochav

har olika erfarenheter och prioriteringar. diskussioner detta för-Demän
anleder på arbetsplats kan bidra till verksamheten utvecklas.atten
Kommitténs slutsats därför jämnare könsfördelning olikainomär att en

utbildningar i gymnasieskolan önskvärd. Det fördel också förär är en
eleverna under studietiden ha både manliga och kvinnliga studiekam-att

kommitténDet redovisat trakasserier visar också på önsk-rater. som om
värdheten ha jämnare könsfördelning.attav en

Jämställdhet får inte begränsas till frågor jämn könsfördelning.om
Enligt kommitténs kanmening heller inte lita på skolaniensamattman
.kan bidra till förverkliga målet jämställt arbetsliv ochatt ettom mera
samhälle. måste samtidigtMan arbeta på förändra samhället ochatt
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diskuteradefrämjasskulle öppetJämställdhetenarbetslivet. om man
frågor.perspektiv påolikahakanoch kvinnorvärdet mänattav

läsakanoch vadskolplaneruppgifter utdedömaAtt avmanomav
under-skolansuppfattningeleversmanligarespektivekvinnliga om

jämställdhetkunskapenochförbåde intressetvisning varaomsynes
redan.främjas finnsskalljämställdhetLagstiftningi skolan.lågt attom
måsteställdhetsarbetetförverkligande. JämförarbetadetgällerNu ettatt

efterfrågas.resultatetochsynliggjortbli
under-fåjämställdhetsarbeteskolansmed ärmålet attviktigasteDet

ochmanligabådespeglauppläggningochinnehålltillvisningen att
jämställd-undervisaintesåledesgällerperspektiv. Detkvinnliga att om

under-genomföraochorganiseramåstejämställdhet. Manmedhet utan
ochflickorsmellanfinnsolikhetertill demed hänsynvisningen som

erfarenheter.pojkars
ochbehandlingjämställdmellanlikhetsteckenlärareMånga sätter

kvinnligatillhänsynvilkaPå fråganbehandling. tarlikadan res-man
medupprördafåttnämligenkommitténharmanliga eleverpektive svar

någon.diskrimineraroch intelikabehandlar allainnebörden att man
propositionenfrånciteradeinledningsvisframgår denSom textenav

utbildningsområdetinom ärkvinnor ochmellanjämställdhet mänom
jämställdochkvinnorbehandling ärmänlikadandet inte somav

behandling.
anordnas.denvarhelstlikvärdigskalli SverigeUtbildningen vara

inteutbildning. Numeralikvärdig sättertillharAlla elever rätt manen
sammanhang. Förlikadan i dessaoch attlikvärdigmellanlikhetstecken

behövakan denutbildninglikvärdigskall fåtvå elever meraenaen
iandra. Dettaden accepteratsynsätt ärbehövastöd; änresursermera

mellanjämställdhetvårenpropositionen förraoch medIdag. om
arbetetbörjadeutbildningsområdet attoch inomkvinnor män av-

pålikadan,ochvärdmycketjämställd/likamellanlikhetstecknetskaffa
pedagogisk fråga.tilljämställdhetgöraatt en

utomordentligteleverna storförhållningssätt ärLärares gentemot av
lära.beredskapdärmedvälbefinnande och attbetydelse för elevernas

skolanalla ijämställdhetsarbetetiuppgiften göraviktigaste är attDen
genomförsochorganiserasundervisningenviktenmedvetna attavom

pojkar.ochflickormellanfinnsolikhetertill demed hänsyn tagen som
ochattityderenbartfrågaintekunskapsfrågaJämställdhet är omenen -

värderingar.
dendetbetydelsefullthurframhållasärskilt är attvillKommittén

kunskaperblivande lärarnadelärarutbildningengrundläggande omger
angelägetocksålära. Dettaolikaoch flickors ettpojkars ärsätt att

fort-i formantingenanställda lärareredanutvecklingsområde för av
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bildning eller hellre utvecklingsprojekt tillsammans med allasom- -
andra personalkategorier i skolan och med eleverna.
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Bilaga
1994:98Dsalla olikaViText ärur

finnslängreinteHinder som

möjligheterallapå några pröva,pekar viavsnittetföljande attdetI av
förkombinationerochmodellerandraochforoch planerautveckla nya

organisation.ochresursutnyttjandesamarbete,samverkan,
någotlängrefinns intetidsmässigtintroduktiongällerdetNär ämnenas

frånfysik redanstuderarexempelvisoch pojkarflickorhindrar attsom
skolstarten.

inte längrefinns detoch lärarresurserlärarkompetensdet gällerNär
hindrar:något som

kommerkunnandeochkompetensnaturvetenskapligaläraresatt en
i dettaviktigtSpecielltårskurserna.lägrei deanvändningtill även

kompe-pojkarberoendeflickorsammanhang änär ännuär att avmer
bra.lärare föroch kunniga presteraatttenta

skrivinlär-ochkunnande i läs-ochspecifika kompetensläraresatt en
högrei detillgodoflickor,pojkar,främstockså kommerning ävenmen

årskurserna.
i årskurs 1undervisarbildlärareexempelvisatt en

arbetametodmässigtikompetensocherfarenhetmedlärare attatt av
ändamålsenligtpåutnyttjas sätt.ämnesövergripande kan ett mer

olika kompetenseftervertikaltorganiserasi skolanarbetslagenatt
sammansättningkönsmässigaochspecifikaoch efter varje elevgrupps

språklärare,beståexempelviskankombinationbehov.och En enenav
skrivinläming.på läs- ochspecialistochnaturvetare en

förochheller iårskurseri lägreundervisarämneslärare ärAtt även
exempelhar tillidrottslärareslöjd- ochMusik-,företeelse.ingensig ny

stadier. Vitjänstgjort på flera äventillbakalång tid attsedan menar
bästdenanvändas därskallmetodisk ämneskompetensochteoretisk

behövs.
kanskolankompetenskunnande och denfinns inte detIbland som
kanbestämda syften. Detoch för vissaaktiviteterför särskildabehöva

eller behovetkönsperspektivverksamhet imönsterbrytandegälla ett av
syssel-otraditionellaförebilder iochföreträdarekvinnliga och manliga

sådan kompetenssökerskolanhindrarfinns ingetsättningar. Det attsom
skolaVinärsamhället. ärspecifik kunskap ieller att mersomanser en
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omvärldsorienterad och för impulser utifrån bliröppen bättre, roligare
och modernare många aspekter.ur

När det gäller lärares karriärmöjligheter i skolan:
Finns det inte längre, i och reformerad skola, hinder för atten ny

karriärmöjligheteröppna där didaktiskt/pedagogiskt könsperspek-ettnya
tiv merit.är en

Kompetens skall kopplas till och ämnesdidaktiskt kunnandeämnes
och till konsten motivera och lära såväl flickor pojkaratt läraattsom
och utveckla hela sin potentialatt människa. Att leda och arbetasom
med forändrings- och utvecklingsarbete, liksom uppföljnings- och ut-
värderingsinsatser i projektform årskurserna i skolan,över blir därmed

väsentligt och viktigt inslag.ett
När det gäller flickors och pojkars olika behov finns det inte längre

något hindrar könsuppdelade och könsintegreradesom targrupper som
hänsyn till:

flickors och pojkars mognadsgrad och utvecklingstakt,
flickors och pojkars behov spatial och verbal träning,av
flickors och pojkars kunskapsbrister inom olika ämnesområden,
flickors och pojkars olika behov tillägna sig social kompetens,attav
flickors och pojkars möjligheter bejaka och utveckla sinatt egen
identitet flicka och pojke.som som
Det finns heller inget hindrar flickor och pojkar vid olikaattsom

tidpunkter har olika många timmar i något eller några för deämnen, att
härigenom skall kunna nå uppställda kunskapsmål.
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gymnasieskolaiYrkesutbildning6

arbetslivoch

Inledning1

kombinationeffektiv krävsbliskallyrkesutbildning avFör enatt en
tillämpningar.praktiskaochstudierteoretiska

någravi sedanharvårt landiyrkesutbildningengymnasialadenFör
denförgymnasieskolanuppläggningendentillbakadecennier att svarar
tillyrkesutbildningenpraktiskadenmedanyrkesutbildningenteoretiska
tilldelmindretillochgymnasieskolantillförlagddelövervägande är en

utbild-praktiskadenandelhurDiskussionenarbetslivet. stor avom
refor-införlivligvarithararbetslivetförlagd tillbörningen varasom

inteländer,andramedkontakternaVidgymnasieskolan.meringen av
förarbetslivet ärandeldenklartstår detinom EU,minst svararatt som

länder.andraiförhållandenamedjämförtlandvårtlåg i

APUutbildningArbetsplatsförlagd6.2

totala utbild-denveckor15minstskallgymnasieskolandenI avnya
arbetsplatsförlagdmed yrkesämnen utgöraspåningstiden avprogram

APU.utbildning
1996:1 Dendelbetänkande SOUförstakommitténs gym-nyaI

utbild-arbetsplatsförlagdkapiteldet ingårgårhurnasieskolan ett om-
APU.ning

enkätundersök-tvåbl.a.kapitelFaktaunderlaget till detta utgörs av
Skolverket. DessaochKommunförbundetSvenskaningar, avenen av

yrkes-medpågymnasieelevervisarundersökningarbåda att program
APU.utbildningarbetsplatsförlagdinslagetuppskattarämnen av

samtligatill1995enkätKommunförbundetsSvenskaEnligt
hjälpmedelsomAPU attskolorna%ansåg 90gymnasieskolor attav

värdefull ellermycketprogrammetutbildningsmålet förnå var
värdefull.

elever48tillfrågades1995gjordeSkolverketundersökningI somen
posi-eleverhade 32tillfrågadedeAvAPU.erfarenhetersina enavom
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tiv inställning till APU. 26 elever ansåg APU:n effektivare utbild-än
ningen på skolan. 34 elever såg APU värdefullt komplementett tillsom
utbildningen på skolan.

Under våren 1995 utförde Skolverket via enkäter till elever i sista
årskursen i gymnasieskolan utvärdering den gymnasieskolan.en av nya
Resultaten denna enkätundersökning finns rapport.redovisade iav en

Datainsamlingen till Skolverkets utvärdering gjordes enkätergenom
sändes hem till stratiñeratsom post slumpmässigtett urval eleverper

i sista årskursen i såväl den den gamla gymnasieskolan. Totaltnya som
har 3 282 besvarade enkäter bearbetats.

Vad gäller elevernas angående APU 90 % elevernasvar uppger av
på med yrkesämnen de haft APU.program att Motsvarande siffra för
elever på de yrkesinriktade linjerna i den gamla gymnasieskolan är
75 %.

Det kan finnas flera Förklaringar till inte alla elever påatt program
med yrkesämnen haft APU. En orsak kan skolan planerat inattvara
APU i skede efter detett enkäten besvarats.att En orsak är attannan
Estetiska inte har APUprogrammet, obligatoriskt inslag, ingårsom som
i denna del undersökningen. En tredje förklaring skolanav inteär att
lyckats anskaffa platser för APU för vissa elever på medprogram
yrkesämnen och i stället ordnat undervisning på skolan.

Enkätsvaren från de elever haft APU uppvisar måluppfyllelsesom
i hög grad det gäller tillämpanär det de fåttatt lära sig i skolan. De

positiva omdömenamest elever på Omvårdsprogrammet.ger
Eleverna vidare målet APUatt lära siganser att sakergenom nya

nåtts i hög grad. Samma positiva omdöme eleverna den hand-ger om
ledning de fått på arbetsplatserna.

Elevernas omdömen beträffande skolans uppföljning APU:nav
varierar från till Speciellt positiva omdömenprogram ele-program. ger

på Omvårdnadsprogrammet. Vad gällerverna andra inte minstprogram,
de teknisk-industriellt inriktade, pekar elevernas på skolanattsvar
missar något väsentligt erfarenheternär från APU inte i någon större
omfattning till behandling itas skolan.upp

APU förutsätter samarbeteett nära mellan skolan och arbetsplatserna.
Vad gäller detta samarbete eleverna på de flesta medanser program
yrkesämnen måluppfyllelsen Ävennåsatt ganska liten grad. i detta
hänseende avviker eleverna på Omvårdnadsprogrammet attsom anser
måluppfyllelse nås i hög .gra

Elevernas värdering sin gymnasieutbildning, Skolverketsav 90.rapport nr
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undersökningarandranågradeltagitharKommittén omäven av
APU.

Arbetsplatsförlagd1995iyrkesnämnd harNaturbrukets rapporten
erfarenheterTrädgård dokumenteratLantbruk,Naturbruk,utbildning, av

naturbruksgym-SalavidTvå lärareNaturbruksprogrammet.inomAPU
bl.a.ochAPU-frågormedarbetauppdragsärskilthaftharnasium attett

myndigheter.berördakontaktatochyrkesnämndskonferenserföreläst vid
Naturbruksprogrammetpåelevernaframhålls bl.a.I attrapporten

produktions-biologisktmedföretagpå små styrthar sin APU ettoftast
färdighets-grundläggandefåtthaelevernabörAPU:nförlopp. Före en

utbildningendeldenna är natur-gymnasieskolan. Förvidträning av
på APU-Handledamaviktigföretagbruksgymnasiemas resurs.enegna

nyckelgrupp. Till rapportenibetecknasföretagen rapporten ensom
påAPUförhandledama ettbedömningsformulärbifogad ettär som

avslutatelevenskolantillsänderoch närfyller inaturbruksgymnasium
APU-period.sin

föruttrycketviktigastesärklassidetfastslår APU ärRapporten att
yrkesutbildning.förmedansvarochimedverkanarbetslivets

lärarhög-vidyrkespedagogikförinstitutionenvidD-uppsatsI en
undersökningz APUeffekternahar gjortsStockholmiskolan avaven

medtvåoch Elprogrammet,två Byggprogrammetpå programprogram,
APU.erfarenheterskildavitt av

vidoch lärareskolledaretillenkätbaserad påUndersökningen är en
gymnasieskolor.30

mellanregeliföretag,medtecknadefinnsför APUavtalSärskilda
till-defåtalEndastarbetsplats.respektiveoch ettgymnasieskolan av

APU.förföretagenersättning tillbetalargymnasieskolornafrågade
läggaproblemnågra uthaftintehar attPå Byggprogrammet man

skolorna%39detta attTrotsveckor för APU.minimitiden 15 avsvarar
APU-platser.skaffamedproblemvaritdet att

förplaneratskolor harFlerabildenElprogrammetFör är annan.en
till denelevernafålyckatsändock inteveckor ut15mindre tid än men

motståndelbranschenspå motpekarenkätemanivån. Iplanerade man
ringatill denförklaringararbetsmarknadenoch denAPU somsvaga

konstaterar närlärareEnElprogrammet. attpåAPUomfattningen enav
APU.förställetpraktik iblir detarbetsplatspåelev kommer ut en

enkätresultatenEnligtAPU.målet förberöri enkätenfrågorNågra
målviktigarefärdighetsträning ärtillfrågade ettde%57 attavanser

enligtbörfrågeställningar rapport-liknandeochutbildning. Dennaän

augusti 19962 med APU:n,detblevAsplund, HurIngvar
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författare bilda grund för fortsatt forskning kring begreppetens APU.en
Även frågor praktiska problem, schemaläggning, och ekono-t.ex.om
miska frågor, bör enligt författaren bli föremål för forskning.

Skolverket har under hösten 1996 gjort undersökning utbild-en om
ningen handledare för APU. En undersökning omfattningenav om av
APU och hithörande frågor planeras till våren 1997. Kommittén avser

i sitt slutbetänkande beröraatt resultaten dessa båda undersökningar.av

6.3 Fristående gymnasieskolor med

företagsanknytning

Under de åren har det vuxit framsenaste antal friståendeett nya gymna-
sieskolor. Några dessa kan betecknas industrigymnasier, dvs.av som
deras verksamhet har industriföretag huvudman.ett Hit hör bl.a.som
ABB:s gymnasier i Västerås, Ludvika och Finspång, Volvogymnasiet
i Skövde, SAAB-Scanias gymnasium i Södertälje, SKF-gymnasiet i
Göteborg och Perstorp Gymnasium.

Vidare har Konsum Stockholm sedan hösten 1994 friståendeen egen
gymnasieskola.

Utmärkande för dessa gymnasieskolor bl.a. APU:när förlagdatt är
till det företaget och därigenom integrerad i yrkesutbildningen.egna
Härigenom får eleverna undervisning lärare helt uppdateradeärav som
på den utvecklingen inom yrket.senaste Man kan låta specialister från
företaget undervisa i särskilda avsnitt utbildningen. Möjligheternaav att
i undervisningen knyta till de erfarenheter eleverna underan görsom
sin APU också goda.är

Dessa industrigymnasier och motsvarande har många sökande -
fler sökandeavsevärt plats Industriprogrammetän t.ex. i de kommu-per

nala skoloma. Detta medför de elever haratt mycket godaantassom
betyg från grundskolan.

I vissa dessa industrigymnasier omfattar undervisningenav flera
kurser det reguljäraän Industriprogrammet, oftast från Naturvetenskaps-
programmet.



arbetsliv 85ochgymnasieskolaYrkesutbildning i1997:1SOU

landvårtiLärlingsutbildningen6.41

begreppochDefinitioner6.4.1

tvåfinnshuvudsakIsammanhang.olikaianvändslärlingBegreppet
lärlingsutbildning:huvudkategorier av

regi,i företagetsheltutbildningdvs.lärlingsutbildning,traditionell
ielevsamtidigtlärlingendvs.lärlingsutbildning, är gym-gymnasial

nasieskolan.

särskildaingaregelställs ilärlingsutbildningentraditionelladenI
lär-innebärDetlärlingsanställningen. attföregrundutbildningpåkrav

motsvarandeinvandrareförellergrundskolekompetensharminstlingen
lärlingsutbild-delarbedrivsbranschernågrahemlandet. Iiutbildning av

sådantKatrineholmi är ettVVS-Centrumbranschinstitut.vidningen ett
branschinstitut.

iyrkesutbildningen ettskerlärlingsutbildningengymnasialadenI
allmän-ialltframförutbildningerbjudergymnasieskolanmedanföretag

allmännaiutbildningengymnasieskolangamladenI varämnen.na
tilllärlingsutbildningenhörgymnasieskolandenfrivillig. Iämnen nya

femminststuderaskalllärlingenoch avIVIndividuella programmet
företaget.iyrkesutbildningenmedsamtidigtåtta kärnämnenade

utbild-forlärlingbeteckningen ävenanvändssammanhangvissaI
finnsVidaregymnasieskola.genomgångenefterarbetsplatspåning en

Försöksverksamhetnivå.eftergymnasialpåyrkesutbildningkvalificerad
Riks-läsåren.bådadeunder senastebedrivitsharutbildningsådanmed
rskr.1995/96:UbU8,bet.l995/96:l45,prop.beslutathardagen

platser7001finnasskall1996höstenfr.o.mdet1995/96:224 attom
eftergym-påyrkesutbildningkvalificeradmedförsöksverksamheti en

utbild-skall1996:372SFSbestämmelsergällandeEnligtnivå.nasial
fårtill 79utbildning poängEfter120högstomfatta poäng. uppningen

lederoch80utbildning poängmedanutbildningsbevis merdeltagare om
Enyrkesområde.visstföryrkesutbildningsexamen ettkvalificeradtill

påarbeteilärandeformenhaskall enutbildningstidentredjedel avav
arbetslivetsharförsöksverksamhetenförledningsgruppenarbetsplats. I

majoritet.representanter
gymnasieskolani denlärlingsutbildningengymnasiala nyadenFör

gymnasieförordningen.iochskollagenibestämmelsergäller
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Enligt kap.5 13 skollagen§ kan individuelltett göra detprogram
möjligt att3för ungdomar förena anställning syftar till yrkesut-en som
bildning med studier vissa iämnen gymnasieskolan.av För sådana
individuella utbildning för uddaprogram yrkensom fåravser rege-
ringen föreskriva utbildningen skallatt omfatta minst vissa de ämnenav

i timplanema.som anges
Enligt kap.2 21 § gymnasieförordningen gäller följande:

Om individuelltett är det möjligtavsett göra förprogram att en
elev förena anställningatt syftar till yrkesutbildningen medsom en
studier, skall studierna omfatta kärnämnena svenska eller svenska

andraspråk, engelska, samhällskunskap,som religionskunskap och
matematik.

Om eleven önskar det skall utbildningen omfatta samtliga
kärnämnen.

Utbildningen skall omfatta årskurser.tre

För kommittén, har till uppgift följa utvecklingensom att i den nya
gymnasieskolan, har det varit naturligt framför allt behandlaatt den
gymnasiala lärlingsutbildning bedrivs enligt bestämmelsernasom ovan
och har följande kriterier:

dubbelt huvudmannaskap arbetsliv och skola,
treårig utbildning inom fören det individuellaramen programmet,

undervisning i minst fem angivna kärnämnen,ges
eleven anställdär på den arbetsplats för yrkesut-som svarar
bildningen.

Erfarenheter från verksamheten inom det individuella programmet
IV finns beskrivna i kommitténs förra betänkande SOU 1996:1, s.
34-38. En vanlig uppläggning IV teoretiskär utbildning iav gym-
nasieskolan i regel kärnämnen, varvad med praktikinslag på arbets-ute
platser. För praktiken finns överenskommelser mellan gymnasieskolan
och arbetsplatsen. Denna praktik kan emellertid inte definieras som
gymnasial lärlingsutbildning, bl.a. därför något anställningsavtalatt inte
finns mellan eleven och företaget och därför eleven inte alltid fåratt
undervisning i fem kärnämnen.

3 Tillägg lärlingsutbildning införs i skollagengenom den januaril 1997.
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återblickHistorisk6.4.2

skråväsen-medeltidai detsinaland hari vårt rötterYrkesutbildningen
fannsfrån 1356bevaradeäldstaden ärskråordningarnadet. I --

gesällerochlärlingar samtförutbildningstidenbl.a.bestämmelser om
mästarbrev."fåförkrav att

vissa1846riksdagsbeslutavskaffadesSkråväsendet mengenom
riksdagendåtill 1864behöllsgesällerochlärlingarbestämmelser om

näringsfrihet.beslutfattade om
förangelägenhetheltbörjanfrånalltsåYrkesutbildningen envar

samhällsinsat-på behovpekadegjordesUtredningararbetslivet. avsom
kvali-högreochomfattningskulle fåyrkesutbildningen störreför attser

ungdomsskolorpraktiskainrättades1918riksdagsbeslut avGenomtet.
lärlingsskoloma.påbyggdeyrkesskolorochlårlingsskolortvå slag, som

kommunaladefickyrkesskolstadgaårsi 1921bestämmelserGenom
lärlingar.fördeltidskurserforstatsbidrag,yrkesskoloma även

yrkes-fördraginnebar i ansvaretutvecklingen attfortsatta storaDen
Lärlingsut-skolan.tillarbetslivetfrånöverfördesalltmerutbildningen

dennahelaunderkvarfunnitsdockharmeningtraditionellbildning i
yrkenlågfrekventauddainomutbildningallt förframförtid. Det är

yrkesutbildningövrigtillkomplementvaritlärlingsutbildningen ettsom
i skolan.

12,bilaga1979/80:l00,prop.1980budgetpropositionen s.I
lärlingsutbildningenstatsrådetföredragandeframhöll det att304-305

försöksverksam-föreslogsgymnasieskolan. Det attiinordnasborde en
1980/81budgetåretinledasskullelärlingsutbildninggymnasialmedhet

lär-förskulles.k.denpåplatser000och 3 stora reserverasramenatt
lingsutbildning.

lärlingsut-tidigaresuccessivtskulle ersättaFörsöksverksamheten
förordning.särskildenligtutgickstatsbidragtill vilkenbildning, en

lärlingsut-förstatsbidragfickarbetsgivareutgick frånStatsrådet att som
ideltaför attledigheteleverskulleförsöket annanbildning inom ge

utbildning ärellergymnasieskolanundervisning i avsomannan
och föryrketikompetensochutvecklingelevernasförbetydelse

bet.budgetpropositionenenligtbeslötRiksdagenstudier.fortsatta
1979/801363.rskr.1979/80:UbU34,

äldreochmedeltidunder4 skråväsenochHantverkFolke,Lindberg,
1964vasatid Prisma
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Under försöksverksamheten anordnades utbildningen dels grund-som
utbildning i regel tvåårig, dels färdigutbildning högst år.som ett
Fr.0.m hösten 1982 fick utbildningen anordnas inom komvuxäven i
kommuner saknade gymnasieskola.som

På regeringens SÖuppdrag utvärderade 1983 försöket med gymna-
sial lärlingsutbildning. Rapporten SÖEfter års försöksverksamhettre
G4 1983-08-24, Dnr 5061-83:l21 låg bl.a. till grund för förslaget i
budgetpropositionen 1983 prop. l982/83:l00 förlänga försöketattom
från till fyra budgetår ochtre utöka antalet intagningsplatseratt från
3 000 till 4 500. Riksdagen beslöt enligt budgetpropositionen
l982l83zUbU2l, rskr. 1982/83:3ll.

Ibudgetpropositionen 1984 prop. 1983/841100, 137-139 föreslogs.
statsrådet den gymnasiala lärlingsutbildningenatt skulle fr.o.m den 1
juli 1984 ingå i gymnasieskolans reguljära utbildningsutbud. Lärlingsut-
bildningen borde komplement till det reguljäraett utbudet, intevara ett
alternativ till detta. SÖ:sStatsrådet hänvisade till utvärdering försöks-av
verksamheten visade antalet lärlingar under deatt första för-som tre
söksåren totalt varit 9 300, därav 4 300 i färdigutbildning. Statsrådet
ansåg färdigutbildningatt angelägenhet för på arbets-parternavar en
marknaden, inte för gymnasieskolan.

Efter riksdagens beslut enligt budgetpropositionen 1984 bet.
l983/84:UbUl9, rskr. 1983/84:321 utökades antalet årselevplatser för
den gymnasiala lärlingsutbildningen till 5 915. Under de följande sex
budgetåren bibehölls detta antal platser.

Som led i tillsynen SÖett gymnasieskolan lät 1988 utvärdera denav
gymnasiala lärlingsutbildningen. Rapporten Gymnasial lärlingsutbild-
ning, utvärdering efter fyra års reguljär verksamhet Dnr 5061-8711911
bygger på uppgifter från länsskolnämndema, från berörda fackliga orga-
nisationer och från intervjuer med 50-tal medett förpersoner ansvar
lärlingsutbildning. I påtalas länsskolnämndemasrapporten redovis-att
ning statsbidragsrekvisitionema för lärlingsutbildningav någotär en
osäker källa det finns eftersläpning i kommunernas årligaom en
rekvisitioner. Särskilt gäller detta uppgifterna för läsåret 1987/88 där
siffrorna enligt bedömningar liggerrapportens %20 undernärmare den
faktiska omfattningen.

SÖ:sI utvärdering återfinns följande uppgifter antalet lärlingarom
för två läsår under försöksperioden och två läsår med reguljär verksam-
het.

Försöksverksamhet
1981/82 2 795
1982/83 3 151
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verksamhetReguljär
2 9361985/86
2 5821987/88

antalfanns därutöverförsöksperiodenbåda åren underde ettFör
siffran för280. Omrespektivefärdigutbildning l 473, 2lärlingar i

antalet lärlingar 3 100.med % bliruppräknas 201987/88 ca
yrkesområdenlärlingamafördelade sigläsåret 1987/88Under över

följande.enligt

lärlingarAntalYrkesområde
1987/88

8Beklädnad
749anläggning lochBygg-

19underhållDrift- och
6El-tele

32Fordon
106arbeteGrafiskt
182Livsmedel

7Process
24Trä

182Verkstad
Övriga 267

sådanautbildning inomlärlingar fåttstatistiken ingår1 somovan
påutbildningmotsvarandegymnasieorten funnitsdär det påområden

exempel kanspecialkurser. Somyrkesinriktade linjer ellertvååriga näm-
inomAntalet lärlingarföljande. parentes.angesnas

364, 219byggplåtslagareVVS-montörer458,målareBygg:
bilmekaniker 15Fordon:

2528, grañkerarbete: tryckareGrafiskt
2548, kockbagare/konditor 52, slaktareLivsmedel:
49mikromekanikerVerkstadsmekaniker 83,Verkstad:

Övrigt: 2738, damfrisörskorstensfejare/sotare

Även linjertvååriga yrkesinriktadehadesådana kommuner som
linjerna.yrkesområdenkunde ha lärlingar inom somsamma

gymnasial lärlingsut-1987/88hade läsåret30-tal kommunerEtt
inom komvux.% lärlingamaTotalt fanns 3bildning inom komvux. av
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Endast fåtal lärlingar deltog läsåret 1987/88 iett gymnasieskolans
undervisning i allmänna Några lärlingar hade tidigareämnen. gått på en
yrkesinriktad linje och där fått undervisning i allmänna ämnen.

SÖ:s utvärdering visade det tidigare antalet reserverade platser föratt
gymnasial lärlingsutbildning 5 915 varit mycket den verkligastörre än
omfattningen. Som följd detta minskades efter förslag i budget-en av
propositionen 1990 antalet årselevplatser till 3 200.

Arbetsgruppen för den gymnasialaöversyn yrkesutbildningenav
ÖGY behandlade lärlingsutbildningen i sitt slutbetänkande treårigEn
yrkesutbildning ÖGYSOU 1986:2, s.52 och 117-118. granskade den
traditionella lärlingsutbildningen helt i företagens regi. Granskningen
visade det ovanligt utbildningsavtalet medgavatt lärlingenatt attvar
fick kompletterande utbildningsinslag, i form allmännat.ex. ämnenav
och yrkesteori.

I fråga ÖGYden gymnasiala lärlingsutbildningen ansåg denom att
borde finnas kvar under förutsättning eleven får möjlighet och skyl-att
dighet också delta i studier fackteori ochatt allmänna ämnen. Enav

ÖGYsådan lärlingsutbildning borde enligt lämplig för lågfrekventavara
yrken och jämställas med gymnasial yrkesutbildning.annan

I propositionen Växa med kunskaper gymnasieskolan ochom-
vuxenutbildningen prop. 1990/91:85 framhöll det föredragande stats-
rådet 92 gymnasial lärlingsutbildning skulle kunnaatt formvara en

individuellt Vidare betonade statsrådet:av program.

Förutsättningen naturligtvis sådan yrkesutbildningär hälleratt sam-
kvalitet utbildning inom gymnasieskolan. Målsättningen förma som

denna yrkesutbildning bör fackteori och svenska,att ämnenavara
engelska, matematik, samhällskunskap och naturvetenskap skall ingå.
Detta förutsätter överenskommelse sker mellanatt styrelsen fören
utbildningen och berört företag".

Riksdagen beslöt enligt propositionen bet. 1990/91: UbU26, rskr.
1990/911356, vilket innebär det i den gymnasieskolan kanatt nya ges
gymnasial lärlingsutbildning inom för individuellaramen program.

I propositionen vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågorom m.m.
prop. l99l/92:l57 föreslogs utbildning för lärlingar i formen ny av

individuellt För lärlingsutbildningenett föreslogs delatprogram. ett
huvudmannaskap, där gymnasieskolan för ett paket kämäm-svarar av
nen, medan företagen för yrkesutbildningen och dess genomfö-svarar
rande. Detta innebär berörda branscher och företagatt heltparter, svarar
för innehåll och uppläggning den yrkesinriktade delen lärlingsut-av av
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rimligt kommunerna skulle bidragbildningen. Statsrådet ansåg det att ge
anordnade lärlingsutbildning.till företag som

riksdagen enligt enligtlärlingsutbildningen beslötVad gäller propo-
1991/92:3ll.1991/92:UbU26, rskr.sitionen bet.

lärlingsutbildningensgymnasiala6.4.3 Den

nuvarande omfattning

be-anordnas i enlighet medgymnasiala lärlingsutbildningen,Den som
hade den oktoberstämmelsema i kap. gymnasieförordningen, 152 21 §

följande omfattning.1994

ÅNärliggande kr s r su
nationellt 1 2 3

Summakv kvkvtot tot totprogram

BPBygg b .
FPFordon - I I

Hantverk HV
Industri IP 2 2
Naturbruk NP l
Summa 2 - h3

följandestatistik från oktober innehållerMotsvarande den 15 1995
uppgifter.

ÅNärliggande kr s r su
nationellt 2 31

Summakv kvkvtot tot totprogram

BP kBygg I I
El EC
Fordon FP 2 -
Industri IP
Naturbruk NP 1 -
Summa 3 2l l 6 1 -

skol-Ovanstående siffemiaterial hämtat den SCB upprättadeär ur av
sig tvåstatistiken har korrigerats. har nämligen visatDet attmen
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kommuner lärlingar felaktigt redovisat elever med yrkespraktik påsom
företag lärlingskontrakt.utanmen

6.4.4 Arbetsmarknadspolitiska kommittén

I vissa sammanhang har lärlingsutbildning förts fram medelett motsom
ungdom sarbetslösheten. Så har bl.a. Arbetsm arknadspolitiska kommittén
A 1994:01 i sitt slutbetänkande SOU 1996:34 tagit fråganupp om
lärlingsutbildning. Kommitténs majoritet att det svenska lärlings-anser

bör utvecklas och i perspektivet livslångt lärande.systemet sättas av
Det föreslås fyrårig lärlingsutbildning omfattande års2-2,5 teoretisken
utbildning och l,5-3 års praktiskt arbete. Till betänkandet fogatär reser-
vationer från för alla riksdagspartier regeringspartietrepresentanter utom

åtta särskilda yttranden ledamöter, sakkunniga ochsamt experter.av
Vissa dessa reservationer och särskilda yttranden förslagettarav upp

lärlingsutbildning alternativ till gymnasieskolans nationellaettom som
främst i syfte motverka ungdomsarbetslöshet.attprogram

6.5 Internationell översikt

I många andra länder Sverige lärlingsutbildningen andelän utgör storen
den yrkesutbildning sker efter genomgången obligatorisk skola.av som

I Norge har påbörjats reformering gymnasieskolan, Reformom en av
94. I gymnasieskolan finns treåriga fag, däravtretton ettprogram
med studieförberedande inriktning. deI tolv med yrkesin-programmen
riktning har eleverna undervisning på skolan i allmänna ochämnen
yrkesämnen under det första och andra året. tredje åretDet i regelär
förlagt till arbetsplats bedrift inom privat eller offentlig verksam-en
het och har formen lärlingsutbildning. Sådan lärlingsutbildning finnsav
inom något 180 yrkesområden. fjärde årEtt på arbetsplatsänmer en
ingår ofta i utbildningen, avslutas med yrkesprov. Lärlingslönettsom
utgår inte för själva utbildningen väl för den tid eleven kan deltamen
i produktionen. Lönen regleras avtal.genom

Reformen innebär behov lärlingsplatser, för17 000,ett stort av nya
läsåret 1996/97. Kommittén besökte Norge i oktober 1996 och kunde
konstatera på regional nivå fylkeskommunema lyckats anskaf-att man
fa platser till ll 000 elever. deFör 5närmare 000-6 000 elever som
inte fått lärlingsplats har inrättat särskilda extraklasser skolorna.iman
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detfortbildning. Attfåri klasserundervisar dessayrkeslärareDe som
lärlingaranställtpå företagenberor delslärlingsplatserfattas att vuxna

lockat fler eleverutbildningarvissaskolelever, dels påföri stället att
sida kännerskolanslärlingsplatser. Fråntillgängligaantaletän man oro

kommerlärlingsplatserantal1997/98 dåinför läsåret attstortett nya
behövas.

får 000lärlingsutbildning 53godkändmedArbetsgivare statenav
godkänt yrkesprovavlagtlärlingenlärling.norska kronor Närper

Är lär-kronor.norskaytterligare 7 500arbetsgivarenerhåller statenav
yrkes-avlagtkronor efterutgår norskatvå år eller 15 000lingstiden mer

prov.

grundskolanspåyrkesutbildningengymnasialabygger denDanmarkl
Utbild-år.längd 3-4normalttionde år och harnionde eller en av

bransch.bransch tillvarierar frånuppläggninglängd ochningens
slagstvå olikavälja mellankan elevenyrkesområdende flestaFör

studievägar:
ellerskolvägen

lärlingsvägen.praktikvägen
ochskolförlagdperioder,indelad i tvåårskursenförstaDen är enen

ochpå skolvägenskolförlagdperiodenarbetsplatsförlagd. Den första är
skol-följande årkursemapraktikvägen. dearbetplatsforlagd på I varvas

branscherde flestaarbetsplatsförlagd utbildning. Inomförlagd och är
arbetsplatsförlagd.tiden i de högre årskursernahalvaänmer

praktik-och påförsta periodenskolvägen efter denutgår påLön
utbildningstiden.helaundervägen

välja praktikvägen.brukarfjärdedel elevernaUngefär en av
svennepröve.yrkesprovavslutas medYrkesutbildningen ett

utbildning.förlängdår fåryrkesprovet efterElever inte klarar tresom

system",dualtyrkesutbildningfinns förI Tyskland statenstyrtett av
dualt kommer sigBeteckningenförfattningar.särskilda attavgenom

yrkesskolor. Förochföretaghuvudmän fördet finns två slags systemet:
inomutbildningenoch förfederala lagarutbildningen i företagen gäller
dagartillbringar 3-4lagar. Elevernayrkesskoloma de olika delstatemas

föryrkesskolanvecka vidoch dagarvecka på företagen 1-2 perper
och allmännaundervisning i yrkesteori ämnen.

sjukvård,yrkesskolor för bl.a.finnsdet dualaVid sidan systemetav
och ekonomi.socialvård, handel

obligatoriskgenomgångenInträdeskravet till det duala ärsystemet
förerealexamenstudent- ellerhar avlagtskola, många elevermen

yrkesutbildningen.
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Yrkesutbildningen inom för det duala regleras isystemetramen en
federal utbildningsordning, i vilken bl.a. utbildningstid, innnehåll och
yrkesprov finns angivna för 400 olika yrken.närmare

För den teoretiska undervisningen vid de tyska yrkesskoloma finns
lärare med hög akademisk utbildning medan särskilda s.k. Fachlehrer

för praktiskt inriktad undervisning. Under utbildningsperiodemasvarar
på företagen handleds ungdomarna särskilt utbildade instruktörer.av

Mellan eleven och arbetsplatsen utbildningskontrakt,upprättas ett
bl.a. reglerar utbildningstid i regel 2-3 år, och lär-som semester

lingslön normalt l 000-l 500 D-mark månad.per
Det tyska duala tillämpas både och små företag.systemet storaav

Det får skiftande utformning beroende på företagets inriktning och
utbildningsresurser.

I regel finns tillräckligt antal lärlingsplatser tillgå.ett Deatt som
genomgått utbildningen inte garanterade få anställning vidär det före-att

för lärlingsutbildningen.tag svaratsom
Till fördelarna med det duala hör arbetslivet harsystemet att ett stort

inflytande yrkesutbildningen ochöver dess kvalitet. Arbets-garanterar
livet det ekonomiska för yrkesutbildningen.tar Enligtansvaret rapporten
Tysk yrkesutbildning i förändring Sveriges Tekniska Attachéer 1996
uppskattades de tyska företagens utbildningskostnader under år till1990
cirka 23 miljarder D-mark i dagens penningvärde miljarder100änmer
kronor.

Till nackdelarna med det duala hör utbildningen riskerarsystemet att
bli arbetsplatsinriktad ochatt snävt ungdomarna små möjligheter attge

gå vidare till andra företag och till universitetsutbildningar. Särskilda
påbyggnadsutbildningar finns dock i fackskolor och fackhögskolor. Det
finns också risk för utbildningen stelnar respektive branschor-atten om
ganisation inte till utbildningen följer med i yrkesområdetsatt iser
många fall snabba utveckling.

ÖsterrikeI lärlingsutbildningenär för alla genomgåttöppen som
grundskolan. Vid sidan lärlingsutbildningen finns skolor med yrkes-av
utbildning bl.a. tekniska skolor, handelsskolor, jordbruks- och skogs-
bruksskolor vårdskolor på olika nivåer. Cirka %samt 40 av ung-
domarna väljer lärlingsutbildning.

Lärlingsutbildningens studietid varierar från till år.2 4 För de flesta
yrken utbildningstiden år.är 3 Den längsta utbildningstiden har elektri-
ker, maskinmekaniker och verktygsmakare.

ÖsterrikeI andelen småföretagär mycket hög. Endast %1 före-av
har l 000 anställda.tagen Iän till förhållandena i Tysklandmotsatsmer

återfinns de flesta lärlingarna inom andra sektorer den industriella.än
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relativtlärlingssystemetregeringen reglerarfederalaDen om-genom
Berufsausbildungsgesetze. Yrkesprovenförordningarfattande över-

de olika yrkesom-prövningsnämnder inomvakas kamrama genomav
rådena.

i veckan och 1-2på 3-4 dagarfår utbildning företagenLärlingarna
med vissamed blockläsningockså modelli skolan. finnsdagar Det en

skolan.andra tillläsåret förlagda till företag,perioder av

ochproblemYrkesutbildningens6.6

möjligheter

Direktiven6.6.1

arbetsplatsför-hur dendirektiven följaKommittén skall enligt de givna
lär-kvalitet upprätthålls och huromfattning ochlagda utbildningens

å sidansamverkan mellanlingsutbildningen utvecklas enagenom
offentligaorganisationer ochsidan företag,och å andrakommuner

arbetsgivare.
hearingbl.a. haftsina ställningstagandenKommittén har inför en

lärlingsutbildningorganisationerarbetslivetsmed förrepresentanter om
besöktKommittén harfrågor augusti 1996.och närliggande även

oktober 1996.Norge

utbildning APUArbetsplatsförlagd6.6.2

gymnasieskolangamlayrkesutbildningen i denviktig skillnad mellanEn
obligatoriskayrkesutbildningen detoch den nuvarande gymnasiala är

riksdagsbeslutetutbildning APU. Bakominslaget arbetsplatsförlagdav
goda erfa-i gymnasieskolan låg bl.a. deinföra APU denatt nyaom

ÖGY-försöken. tidigareSom denrenheter APU vunnits i de s.k.av som
intei fungerat väl, vilketframställningen visat har också APU settstort

positiva visar.minst elevernas omdömen
under-uppläggningenKommittén konstaterar den nuvarandeatt av

och viss delyrkesämnen, med kärnämnenvisningen i med enprogram
gymnasialahuvudmodell för denyrkesämnet i form APU, är enav av

yrkesutbildningen.
vidare-möjligheter förbättra ochfinns enligt kommittén godaDet att

villyrkesämnen. Kommitténutveckla utbildningen i medprogrammen
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särskilt framhålla två viktiga områden, där insatser bör för för-göras att
bättra kvaliteten på yrkesutbildningen, nämligen samverkan mellan skola
och arbetsliv och utbildningen gymnasielärare i yrkesämnen.av

Flera undersökningar visar kvaliteten på APU:n beroendeatt är av
effektiv samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet. Kommit-en

tén måste dock konstatera det finns skillnader mellan kommu-att stora
i denna fråga. Viktigt det finns fungerade samrådsorgan iär attnerna

form yrkesråd/programråd eller motsvarande och dessa fårattav organ
lämplig sammansättning och konkreta arbetsuppgifter. En arbets-en

inom utbildningsdepartementet har i sin Ds 1996:53rapportgrupp
Ökad rekrytering till gymnasieskolans industriprogram föreslagit för-en
söksverksamhet med lokala styrelser för yrkesämnenmed förprogram

stimulera utvecklingen skola-arbetslivskontaktema. Enligt arbets-att av
ibör sådana styrelser företrädare för arbetsgivare och arbets-gruppen

i majoritet. Kommittén stöder detta förslag dettagare vara som, om
genomförs, bör kunna bidra till anknytning mellan arbets-närmareen
livet och gymnasieskolan. Detta bör kunna medföra förbättringen av
kvaliteten i all gymnasieutbildning.

Vad gäller APU:ns omfattning och kvalitet finns det skillnaderstora
mellan de olika nationella med yrkesämnen. I det falletprogrammen
skiljer sig Elprogrammet från övriga i det från bransch-attprogram man

sida fortfarande hävdar det praktiskt omöjligt uppnåatt är taget attens
minimigränsen 15 veckor för APU.

Enligt kommitténs uppfattning omfattningen APU:n frågaär av en
bör fortgående följas. Det finns ingenting hindrar all utbild-attsom som

ning i yrkesämnena förläggs till arbetsplatser i form APU. De flestaav
dock uppfatta minimigränsen veckor15 absolut gräns.synes om som en

Kommittén, utbildning på arbetsplats avgörande föratt ärsom anser
yrkesutbildningens kvalitet, minimigränsen veckor15 denattmenar av
totala utbildningstiden på sikt bör höjas. minst jämförelserInte med
andra länder pekar klart i denna riktning.

Det andra viktiga området för förstärkning yrkesutbildningenen av
lärarutbildningen. Kommittén harär med tillfredsställelse noterat att

regeringen beslutat ändring examensbeskrivningen förom en av gym-
Ändringennasielärare i yrkesämnen i högskoleförordningen 1993:100.

bygger bl.a. på förslagen i betänkandet Höj ribban lärarkompetens för-
yrkesutbildning SOU 1011994: och remissyttrandena detta betän-över
kande och innebär krav på högskoleutbildning minst .60ett poängom
före den pedagogiska lärarutbildningen.
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Gymnasial lärlingsutbildning6.6.3

direktivenciterade kommittén APU skallDe utöver ävenattangernyss
lärlingsutbildningen.behandla

Vad gäller omfattningen den gymnasiala lärlingsutbildningenav
visar beskrivningen i detta kapitel avsnitt och 6.4.3 lärlingsut-6.4.2 att
bildningen hade betydligt omfattning i den gamlastörreen gym-
nasieskolan den gymnasiala lärlingsutbildningen. Läsåretän nya
1987/88 fanns cirka lärlingar i gymnasieskolan. Motsvarande siff-3 000

hösten lärlingar, flickor, och hösten 251994 22 6 1995ra var varav
Statistikenlärlingar, flickor. visar få elever i den10 att ytterstvarav

gymnasiala lärlingsutbildningen genomgår treårig utbildning. Höstenen
fanns endast lärlingari1994 4 årskurs Hösten 1995 fanns lärlingar3

i årskurs
Lärlingsutbildningen i gamla tidden gymnasieskolan fanns under en

då det rådde högkonjunktur med efterfrågan på arbetskraft. Intestoren
minst gällde detta byggbranschen många år %70tog emotsom ca av
det totala antalet elever i lärlingsutbildning.gymnasial Gymnasieskolor-

fick särskilda bidrag för lärlingsutbildningen. kundeDessa medelna
användas för skolans administration och för lönebidrag till företagatt ge
med lärlingsutbildning.

Den elever ansåg lärlingsutbildningen bättreettgrupp som som
alternativ vanlig gymnasieutbildning i regel intresseradeän var mer av
praktiskt arbete teoretiska studier.än av

Kommittén den gymnasiala lärlingsutbildningen inteattanser
fungerar alternativ treårig utbildningsväg natio-vid sidan desom en av
nella med yrkesämnen. Den har alltför liten omfattningprogrammen en
totalt och många elever slutar lärlingsutbildningen läsår.redan efter ett

Det finns flera orsaker till den gymnasiala lärlingsutbildningenatt
inte fungerar enligt intentionerna.

problem med denEtt gymnasiala lärlingsutbildningen deladedetär
huvudmannaskapet, vilket har skapat osäkerhet såväl arbetslivetinom

i gymnasieskolan. Varken arbetslivet eller gymnasieskolan kännersom
i dag något för den gymnasiala lärlingsutbildningen, inteansvar som
heller särskilt känd.är

Arbetslivet, skall ha för yrkesutbildningsdelen i lärlingsut-som svara
bildningen, prioriterar regel framförAPU gymnasial lärlingsutbildning.

berorDetta ofta på arbetsgivare inte känner till det finnsatt att
gymnasial lärlingsutbildning. I APU:n ungdomarna fortfarande eleverär
i gymnasieskolan. Genom APU:n får arbetsgivarna goda möjligheter att
bedöma eleverna skall erbjudas anställning efter genomgångenom
gymnasieskola. Enligt Svenska Kommunförbundets undersökning 1995
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utgick ersättning från skolorna till tredjedel arbetsplatsernaen av som
anordnat APU. I fråga den gymnasiala lärlingsutbildningen utgår iom
regel ingen ersättning till arbetsplatserna för den egentliga yrkesut-
bildningen.

Även för gymnasieskolan har det varit naturligt prioritera APUatt
Åtskilligtframför gymnasial lärlingsutbildning. arbete måste frångöras

skolans sida för anskaffa arbetsplatser för APU, genomföra hand-att
ledamtbildning och utföra uppföljningar. Det inte skolansär attansvar
anskaffa platser för gymnasial lärlingsutbildning.

Den gymnasiala lärlingsutbildningen har f.n.nämntssom nyss en
mycket liten omfattning. Någon speciell information lärlingsut-om
bildning sällan från skolans sida och inte heller tycks broschyremages
från Företagens Riksorganisation ha fått någon effekt. dagIstörre
inriktas skolans studie- och yrkesorientering syo främst på fåatt
grundskolans elever intresserade nationellasöka deattav programmen.

individuellaDet till vilket lärlingsutbildningen hör, harprogrammet,
hittills inte varit sökbart för eleverna. Riksdagen har emellertid i
september beslutat pr0p.l995/96:206,1996 bet. l996/97:UbU5, rskr.
1996/97: 15 i skollagen inta bestämmelse kommunernaatt attom en om
skall kunna erbjuda individuella och specialutformade tillprogram

elever och elever skall kunna söka sådan Dennaattgrupper av program.
bestämmelse gäller emellertid endast individuella syftarprogram som
till att stimulera eleven gå på nationelltöveratt ettsenare program
eller Specialutformat program. lärlingsutbildningenDettaett gör att
inom det individuella inte kan densökbar. Därmedärprogrammet
gymnasiala lärlingsutbildningen falla skolansutanför förramen syo-
verksamhet.

Ett problem finna schematekniska lösningar för detärannat att
studium minst fem kåmämnen ingåri den gymnasiala lärlingsut-av som
bildningen. få lärlingarna måste läsa kämämnenaDe tillsammans med
elever i nationellt eller individuellt och det kan svårtett program vara

placera dessa lektioner med hänsyn till arbetstidema detvidatt ut
företag där lärlingen anställd.är

I dagens gymnasiala lärlingsutbildning förenar eleven sina gymnasie-
studier med anställning på arbetsplats. skriftligtEtt avtal slutsen en
mellan företaget och eleven, inte i skolan ochAPU mellan före-som
taget.

fleraI fackliga löneavtal bl.a. för ALMEGA och grafiska branschen
har slopat begreppet lärling. I stället hänvisas ifråga nyrekryte-man om
ring till anställningsskydd,Lagen LAS, f.n. tidsbe-attom som anger en
gränsad anställning får omfatta högst månader Lagen anställ-sex om
ningsskydd, LAS, 1994:1685.6 Lag
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arbetsmark-haft med företrädare förhearing kommitténVid den som
devårt land förutsätterframkom arbetsgivarna inadens attattparter

fullständig utbildning iskall anställas har gått igenom gym-som en
nasieskola, bekostad samhället.av

gymnasiala lärlingsutbildningen kräverutveckling denEn gene-av
framgår den internationellarellt insatser arbetslivet. Somstora avav

länderlärlingsutbildningen i mångaöversikten avsnitt 6.5 medför -
ekonomiska åtagandensedan gammalt och i dagslägetännu stora-

inte alls med utvecklingenfrån företagens sida. Detta överensstämmer
delen kost-i vårt land, där samhället för den övervägande avsvarar

yrkesutbildningen på gymnasial nivå.naderna för
iKommittén, enligt givna direktiv skall följa utvecklingensom

gymnasialagymnasieskolan, konstaterar sammanfattningsvis denatt
svårigheter fåttlärlingsutbildningen på grund rad formella inte enav en

föremål meningsfullsådan omfattning den f.n. kan bli för ut-att en
värdering.

Kvalitetssäkring i yrkesutbildningen6.6.4

gymnasieskolan.Yrkesutbildningen betydande del denutgör en av nya
Totala antalet elever på med yrkesämnen och individuella pro-program

hösten cirka hälften 49,2 % gymnasieskolansutgjorde 1995gram av
totala elevantal. Yrkesutbildningens utveckling har därför bety-storen
delse för genomförandet gymnasiereformen. allmänna debattenI denav

den gymnasieskolan har den yrkesinriktade utbildningen hittillsom nya
inte fått tillräcklig uppmärksamhet.

yrkesutbildning kunna effektiv någonFör skall fordrasatt en vara
form kvalitetssäkring. skall kvaliteten inomDet garanteraav som nu
de nationella yrkesämnen kursplaner ochmed bl.a.ärprogrammen
betygskriterier Skolverkets ochkommunens och uppföljningsamt
utvärdering. skall ochAPU:n kursplanestyrd ingå i detta system,vara
enligt vilket eleven den lämnar gymnasieskolan får dokumentnär ett

visar vilka genomgått fått påkurser eleven och vilket betyg elevensom
Skolverkets måstevarje kurs. arbete med kursplaner och betygskriterier

ske i samverkan med arbetslivet för dessa dokument skall kunnaatt
spegla de aktuella yrkeskraven inom respektive område.

pågymnasial lärlingsutbildning sker hela yrkesutbildningenI enen
självaarbetsplats. finns inga kursplaner och det arbetsplatsernaDet är

skall för handledning och kontroll utbildningens kvalitet.som svara av
Arbetslivet har i princip inget inflytande den utbildningöver som

gymnasieskolan gymnasieskolan har inget inflytandei ochäger rum
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hur den gymnasiala lärlingsutbildningen utformas. Ingendera kanöver
kvaliteten i den andras utbildning.garantera

Som framgått beskrivningarna yrkesutbildningen i ochNorgeav av
Danmark har i dessa länder de branscherna utarbetade yrkesprovenav

viktig kvalitetssäkrande funktion. Någon egentlig motsvarighet tillen
dessa yrkesprov har vi inte i vårt land de gesäll- ochutöver mästarprov

finns framför allt inom hantverksområdet. Kommittén detsom anser
önskvärt det i Sverige införs någon form kvalitetssäkring såvälatt av av
utbildningen i gymnasieskolan den gymnasiala lärlingsutbildningen.som
En sådan bör fasta på bredden i yrkesutbildning i Sverige. Enta en
kvalitetssäkring skulle också kunna höja yrkesutbildningens status.

Yrkesutbildningen i vårt land bör kunna utvecklas positivt attgenom
uppmärksamheten inriktas utbildningens kvalitet dessänmotmer orga-
nisation.

På lokal nivå kan samverkan mellan arbetslivet och skolan ha stor
betydelse för kvaliteten på yrkesutbildningen. skolorna skallFör att
kunna hålla utbildningen i gymnasieskolan aktuell bör yrkeslärama

yrkespraktik få möjlighet följa utvecklingen inom respektiveattgenom
yrke. Arbetslivet skulle, på det sker på vissa håll, kunna låtasätt som
sina anställda höja sin änmesteoretiska kompetens följa kurserattgenom
i gymnasieskolan. Särskilda lokala yrkesråd/programråd skulleorgan
kunna arbeta med kvalitetssäkring. Kommittén vill också erinra för-om
slaget styrelse för gymnasieskolan med för arbetslivet.representanterom

Kommittén fortsättningsvis följa yrkesutbildningensävenattavser
utveckling och i sitt slutbetänkande söka sammanfatta de erfarenheter

vunnits under de åren.senastesom



101SOU 1997:1

betygssystemetDet7 nya

Inledning1

tillämpasfölja hur det betygssystemethar i uppdragKommittén att nya
behandlakapiteli dettaKommittén kommergymnasieskolan.i att

tillämpas.nuvarande betygssystemetdvs. hur detbetygen system,som
vilkapåinformationtillockså elevernasKommittén berör rätt om

betygssättning sker.grunder
uppmärksamhetendendebatten harden offentliga ägnatsI största

Kommitténgodkända.inte blirelever på vissaandelen program som
redo-måletgymnasieskolan DärNårfrågan i kapitel 8behandlar den

utsträckningbeträffande i vilkenövervägandenkommittén sinavisar
gymnasieutbildningfullständigfåskallmålet nås alla ungdomaratt en

deambitionsnivån inomhöjdadendiskussionen effekternasamt om av
utbildningarna.yrkesförberedande

ochmål-har betygssystem,gymnasieskolanDen ärett nytt somnya
IG,Icke godkändfyrgradig skala,efterresultatbaserat. Betyg ges en

MVG.väl godkändVG och MycketG, Väl godkändGodkänd
gymnasieskolaavslutadpå varje kurs och efterEleverna får betyg ett

med alla kursbetygen.slutbetyg
kurs-till kraven ii förhållandekunskapskall värdera elevensBetygen

förbetygskriterierfinnsbetygssättningenTill lärarens hjälp vidplanen.
G och VG.nämligentvå betygsstegen,av

informationelevfortlöpande varjeskall lärarenEnligt läroplanen ge
skallframgångari studierna. Lärarenutvecklingsbehov ochelevensom

betygssättning sker.vilka grunderredovisa eleverna påockså för
påbörjattillämpas på eleverbetygssystemetDet programsomnya

förstainnebär deoch Detgymnasieskolan hösten 1994i attsenare.
gymnasieskolangårenligt deteleverna får betyg systemet utnyasom

enligt detavseende slutbetygenförsta statistikenvåren Den1997. nya
efterhalvt årdvs.i början våren 1998,betygssystemet redovisas ettav

sindärför måst byggaKommittén harkommittén avslutat sitt arbete.det
insamlade uppgifterpå särskiltredovisning och sina bedömningar om

första terminema.under de allratillämpningen det betygssystemetav nya
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7.2 Skillnader mellan det gamla och det nya
betygssystemet

korthetI skillnaderna mellan det gamla och detär betygssystemetnya
dessa:

det gamla relativa betygssystemet jämförde kunskaperna hos de
elever i hela riket läste på linje år. Iämnesom samma samma samma
den gymnasieskolan jämförs inte elevernas kunskaper med andranya
elevers med kraven i kursplanerna;utan

i det gamla betygssystemet fick eleverna terminsbetyg. Det får de
inte i det betygssystemet. Betyg skall på varje avslutad kurs.sättasnya
Slutbetyget sammanställning betygen i alla kurserär eleven slutfört.en av
Eleverna har under studietiden få utdragrätt betygskatalogenatt ett ur
i form samlat betygsdokument;ettav

det gamla betygssystemet hade fem-gradig skala, där lägstaen
betyg och högsta1 betyg I det betygssystemet skalanärvar var nya
fyr-gradig, Icke godkänd, Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl
godkänd. I det gamla betygssystemet fanns inte någon godkänd-gräns.

i det betygssystemet har eleverna till information vadrättnya om
krävs för få olika betyg.attsom

Motivet för det relativa betygssystemet den skolanatt ärersatts att nya
mål- och resultatstyrd. Skolanär skall varje elev tillägnarsträva mot att

sig goda kunskaper i de kurser ingår i elevens studieprogram citatsom
Lpf 94. Därför varje elevs kunskap i förhållandeär till målen iur

läroplan, och kursplaner det skall bedömas. Jämförelsenprogramm som
med vad andra elever kan det relativa betygssystemet innebarsom- -

därför inte längre intressant.är Dessutom det, kommittén utveck-är som
lade i sitt första betänkande, inte längre tekniskt möjligt ha betygs-att ett

bygger på jämförelsersystem elever i riket terminsvis.som av

Den gymnasieskolan har timplan inte indelad i års-ärnya en som
kurser hela gymnasietiden. Fördelningen under-utan som avser av
visningstiden mellan de gymnasieskolan i normalfallettre som om-
fattar sker lokalt, kommunen eller skolan. Detta lokala beslut styrav
hur långt eleverna på den och andra skolan kan ha hunnit i olikaena

efter tvåämnen terminer. I den gamla gymnasieskolanen, osv. var
timplanen årskursindelad. Härigenom kursplanemassamt genom
konstruktion kunde alla eleveri riket i utbildning ha nått lika långten

viss termin och läsår. På denna förutsättning byggde det relativaen
betygssystemet med betygssättning tenninsvis. Eleverna i samma
utbildning i riket bildade referensgrupp. Det enda tillfället dåen
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dålika långtha nåttgymnasieskolan förutsättsi den äreleverna nya
i olika skolor. Detvid olika tidpunkterinträffarslut, vilketkursen är

skola.resultatstyrdmål- ochtillbetygssystemet är anpassat ennya
imed kravenvid betygssättningenkunskaper jämförsElevernas

slut.alltså vid kursensbetygskriteriema,ochkursplanerna

betygssystemetInförandet det7.3 nyaav

inget betygs-introducerades fannsgymnasieskolandenNär nyttnya
gamlamed detgymnasieskolan fick i ställetDen startasystem. nya

någorlunda kunnaår justerades förunder löpandebetygssystemet, attsom
enskildekravet denkvarfem-gradiga skalananvändas. Den attvar men

hela riket bort.till betygsnivån ibetyg skulle relateraselevens togs
dvs.igång samtidigt,kom finnas fyra betygssystemHärigenom det att

detspecialkursemas elever,gamla linjemas ochgamla relativa för dedet
höst-fr.o.m.gick påjusterade gamla för elever startatprogram somsom

ÖGY:s medbetygssystemvårterminen 1994,terminen 1992 t.o.m.
moduler det betygssystemet,förteckning godkändaöver samt somnya

gymnasieskolan fr.o.m.börjat ielever påanvänds för program som
endast efter betygssystemVarje elev bedömshöstterminen 1994. ett men

samtidigt.olikabetyg enligtlärare har måstdet finns systemsätta tresom
ellerbetygssystemetförstå många funnitlättDet är att att snarare

har ökati fråga betygenKänslan osäkerhetsystemen förvirrande. omav
bedöm-för olikahögskolanantagningssystemet i gett utrymmeattgenom

högskolor. Efter riksdagensuniversitet ochning betygen vid olikaav
tillträde1995/96:l84propositionen prop.beslut med anledning omav

försvinna.olikhetertill högre utbildning kommer dessa att
infördesochbeslutades i december 1993betygssystemetDet nya

redogjorti sitt första betänkandeföljande läsår. Kommittén harredan
och infördes.olika delar beslutadesför hur gymnasiereformens

stöd vid betygssätt-användasBetygskriteriema skall läraren somav
enskildai vad mån denEnligt läroplanen uttrycker betygetningen.

respek-uttrycks i kursplanen förkunskapsmeleven har uppnått de som
gymnasieförordningenlbetygskriterier.Avdefinieras itive kurs och som

centralt fastställdalärarna bör användaframgår ettäven att prov som
bli så enhetligabedömningsgrundema skallhjälpmedel för att som

eller, iSkolverketfastställsmöjligt landet. Betygskriteriemaöver av
för utbildningen.fråga lokala kurser, styrelsenom av

ochomtryck, 1995:885 1269kap. ändrad 1995:2477 SFS 1992:394,4
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Betygskriterier finns för betygsstegen Godkänd och Väl godkänd men
inte för Mycket väl godkänd. denNär dåvarande regeringen presenterade
förslaget till betygssystem prop. 1992/93:250 den sinnytt angav som
uppfattning lärare stöd ytterligare centralt utarbetade betygs-att utan av
kriterier kan definiera kvalitetsnivån för det högsta betyget.

I arbetet med fram betygskriteriema Skolverket hjälpatt ta tog ettav
Örebro.antal lärare i arbetetFör gällde vissa riktlinjer, såsom betygs-att

kriteriemas utformning måste kopplas till dels och kursens karak-ämnets
och tradition, dels till lärares professionellatär språk i Betygs-ämnet.

kriteriemas uppgift måste den kärna kunskaperattvara ange av som
krävs för eleven skall få G. VG skall vad eleven har för kun-att ange
skaper dem krävs för G. Kriterierna för godkändnivånutöver skall,som
hette det, utformas så de flesta eleverna möjligaatt merparten av ges- -
förutsättningar nå kunskapskraven inom den undervisningstidatt som

i timplanen. Arbetet startade med lärarna analyserade kurs-attanges
planerna utifrån i förväg angiven modell, anslöt till den kun-en som
skapssyn de läroplanema bygger på.som nya

Skolverket har Betygsboken betygskriterier i be-gett ut ett nyttom-
för gymnasieskolan och gymnasialtygssystem vuxenutbildning. Den gavs

under 2.2hösten 1994 och följdes under vårenut 1995 Betygsbokenav
Den första betygsboken utvecklar vilken roll betygskriteriema har.

Förhållandet kursplan och betygskriterier skall tolkas kravenattsom
i kursplanen den nivå alla elever skall uppnå efter kursensanger som
slut. betygskriteriemaI förtydligas denna nivå. Kriterierna för
godkäntnivån således kursens krav de uttrycks imotsvarar som
kursplanen. Betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd anger
kunskapsnivåer ligger kursens krav.översom

faktumDet kriterierna för betyget Godkänd förtydligar kravenatt
i kursplanen innebär inte de tillför mål eller innehåll.att ett nyttnya
Kursplanen måldokument till för skolans lärarnas ochärsom -
elevernas planering undervisningen och är därmed deettav av-
viktigare underlagen till skolans arbetsplan. Skolverket har valt att
utforma betygskriteriema koncentrerad bland förtext annatsom en

undvika betygskriteriema uppfattasatt omskrivningatt som en av
kursplanen, där kraven på vad eleverna skall kunna anges som en
förteckning kunna-satser. Denna till sitt omfång ungefärärtextav
lika kursplanen. Texten skriven på sådantstor deär ett sätt attsom
kunskaper eleven har och visar, det vill det eleven kan, anges.sägasom

2 Liber Distribution; beställningsnummer och942100 95: 148
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betygskriteriema skall läsas tillsammans medSkolverket attanger
en fondkursplanerna och läroplanen och programmålen är motatt

läsas. Skolverket också betygs-vilken kursplanemas mål skall attanger
ochmåste diskuteras vidare bland lärarnakriterierna underlagär ett som

kursen kan delgesdet först därefter eleverna i den aktuellaäratt som
olika betygen.vilka krav på kunskaper ställs för desom

möjlighetKommitténs bedömning lärarna hade behövt fåär attatt
tid vad den mål- och resultatstyrdai god före terminsstarten diskutera

skall konkretiseras och betygs-skolan innebär och hur kursplanemas mål
igångkriterierna tillämpas i respektive kurs. Sådana diskussioner kom

utvärdering3 fram-under hösten på skolor. Skolverkets1994 de flesta Av
ämnesvis, vilket har tillgår lärama fört dessa diskussioner lett attatt

på bedömning och betygssättning kan variera mycket mellansynen
vid och skola. de fall lärarna till eleverna lämnarIämnena en samma

inteoförenliga uppgifter hur betygssystemet fungerar drar elevernaom
på grunderslutsatsen bedömning och betygssättning skeroväntat att vaga

och därför orättvis.är

inställning till detoch elevers7.4 Lärares

betygssystemetnya

praktiskt endast negativI den offentliga debatten betyg framförs tagetom
kritik det betygssystemet. Någon omfattande utvärdering avav nya mer
lärares inställning har inte gjorts. måste beakta detManännu att nya

mångabetygssystemet introducerades för bara två år sedan och inte såatt
hunnit bli börjar dockbetyg under det betygssystemet. Detsatta nya

komma fram uppgifter och det betygs-lärares elevers påom syn nya- -
systemet.

inställning"undersökning läsåretIen 1994/95 40 Stockholmsläraresav
hälften, nämligen lärare, positivt inställda till det23är änmer nya

betygssystemet. negativa och övriga lärare förändringen9 8är attanser
acceptabel.är
Skolverket har i början hösten dels samlat uppgifter från1996av
60-tal skolor Engelskabetyg i vissa kärnämnen Svenska A,ett sattaom

3 gymnasieskolor30 i reformarbete, Skolverkets 89ett rapport nr

Gymnasiereformens genomförande vid Stockholms skolor läsåren 1992/93
1994/95; Stockholms skolor; förvaltning; utvärderingsrapportCentral 1995:6-
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A och Matematik A på åtta de nationella dels gjortav programmen,
intervjuer med lärare och skolledare på dessa skolor. Enligt12 dennaav
undersöknings, i vilken lärare och63 skolledare deltagit, visar28 lärarna

övervägande positiv inställning till det betygssystemet. Bättreen nya
det gamla relativa systemet, slipper jämföra elever, minskadän

stress vanliga kommentarer. positiv effektEn ökatär uppges vara sam-
arbete mellan lärare och givande pedagogiska diskussioner.

Det går inte heller blunda för finnsdet intensiv kritik detatt att en av
betygssystemet. Kritiken vissa delar såsom antaletsystemet,nya avser av

betygssteg, det finns betyg heter Icke godkänd, betygs-att ett attsom
kriteriema för och inte finns för alla betygsstegen. Framför alltär vaga

kritiken eleverna på alla nationella och specialutformadeattavser
skall bedömas efter vilket intesträngt ärtagetprogram samma normer,

fråga betygssystemet gäller dels mål- och resultatstymingenutanen om
skolan, dels beslutet alla elever behöver kunskaper motsvarandeattav

kämämnena°. Alltmer sällan förespråkas emellertid återgång till deten
gamla relativa betygssystemet.

redovisar7Skolverket intrycket eleverna upplever det betygs-att nya
bättre vid jämförelse med det relativa Desystemet systemet.som en

identifierar emellertid också brister i det betygssystemet.nya
ungdomarsAv de djupintervjuer Skolverket gjort med antalett

framgår eleverna har olika inställning till betyg beroende på vilketatt
de går. tycksMest betygen betyda för eleverna på Naturveten-program

skapsprogrammet, eftersom de i hög utsträckning söker vidare till högre
utbildning efter gymnasieskolan. elevernaFör på Industriprogrammet är
det viktigt lära sig maskiner och bra jobb. Betygen spelaratt göra ettnya
mindre roll. hellerInte för eleverna på Estetiska betygenärprogrammet
särskilt viktiga. dem harFör arbetsprov betydelse. Elevernas kritikstörre

det betygssystemet har samband med deras uppfattning viktenav nya om
höga betyg. finnsDet också exempel på elever detattav som menar

betygssystemet kan bli bättre det gamla eftersom eleverna kanännya
hjälpa och stödja varandra och inte behöver konkurrera betygen.nu om

5Skolverket 1996-10-13 Betygssättning i kärnämnen vid gymnasieskolor12
fallstudieen-

6 kapitelSe 8 Når gymnasieskolan målet

7 30 gymnasieskolor i reforrnarbeteett

3 Individers skolkarriär; Intervjuer med tjugo ungdomar i gymnasieskolan;
Skolverkets 92rapport nr
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Framför allt elever på Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapspro-
kritiserar antalet betygssteg.grammen

sitt betänkande förekommer detSom kommittén redovisade i första
också elever efterlyser terminsbetyg.att

Även det förekommer både positiva och negativa kommentarerom
från sida Skolverket positiv riktning. Många tyckerlärarnas attser en
det varit jobbigt och svårt i efterhand lärarna arbetet positivtmen ser som
och utvecklande. Diskussionerna har lett till vidare pedagogiska diskus-
sioner något mycket sällsynt tidigare på skolan.som var-

indi-fråga hanterandet betygssystemet Skolverket fleraI om av ser
upplevelsekationer på lärarna inne i mognadsprocess, frånäratt en ennu

villfrustration till konstruktivt på betygssättningen. Lärarnaattav se mer
klara sig själva och mindre stödinsatser. Exempelbundnaär externaav
på undervisning ochlärares konstruktiva handlingar tid förär att ge mer
särskilt stöd till elever med betyget Icke godkänd. exempelEtt ärannat
de kontakter lärarna med andra gymnasieskolor för diskuteratar att

bedömningsgrunder. Ytterligare tecken på ärett attgemensamma man
inne i fas och mindre jämför gamlamindre med detär atten ny man

exempelvis jämför de betygen med de gamla sifferbetygen.systemet, nya
Skolverket också det förhållandet att elevernas inflytande iattmenar
betygsprocessen inskränker sig till enbart informa-att mottagarevara av
tion, dock gamlaär tecken på inte helt frigjort sig frånännuett att man
tankemönster.

Kommittén vill betona betygssystem innebär eleverna har rättatt et att
få reda på spelreglerna. skall redovisa för eleverna på vilkaLärarenatt

betygssättningen skolangrunder sker. den mål- och resultatstyrdaI nya
har lärarna och eleverna tillsammans för resultatet. måsteDettaett ansvar
också leda till elevernas till inflytande på planeringenrättatt av
undervisningen blir verklighet i alla skolor hosoch alla lärare.

Kritiken det betygssystemet7.5 mot nya

har hetsigBetygssystem kritiserats förut. slutet 1960-talet detI av var en
dimensionerbetygsdebatt hade flera skulleEn i skolansom var om man

betyg eller inte. I denna diskussion frågorna betygenge var en av om
återspeglar alla eller endast delar skolans mål. anledningEnav annan
till missnöje med betyg gymnasietdet fanns för få platser både iattvar
och i eftergymnasiala utbildningar urvaloch det därför måste görasatt

9 Sixten Marklund: reform till reform; Skolsverige delFrån 1950-1975; 3
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bland de sökande. Man diskuterade också motiven för alls ha betygatt
i skolan och inte kunde information till föräldrar,t.ex.om man ge ge
elever stimulans och råd inför fortsatta studier med andra metoder än
betyg.

De relativa, dvs. grupprelaterade, betygen kritiserades bl.a. för deatt
uppammade och konkurrensanda. Debatten det relativa betygs-stress om

gällde ofta tillämpningen vanligt lärareDetsystemet systemet. attav var
lät den klassen referensgrupp i stället för alla elever i riketutgöraegna

läste kurs. Med sådant kunde femmomaett synsätt t.ex.som samma
slut, vilket inte sällan användes det gälldeta ett närargumentvar som

förklara för elever de fått lägre betyg förväntatde sig.att änatt ett
Antalet referensgrupper mycket på grund det fanns mångastort attvar av
varianter i studievalet och kompliceradedet tillämpningen betygs-av

Det också oklart vad skulle underlag för betygs-systemet. var som vara
sättningen. Det kunde i praktiken variera mellan betygssättning enbart

uppträdande.på till också innefatta flit, aktivitet,attprov
betygenNär relaterades de till betygsnivån hos övriga eleversattes

i riket just då läste kurs på studieväg. detTrotssom samma samma
ansågs betygen fungera bra urvalsgrund mellan sökande fåttsom som
sina betyg olika år. De centrala skulle vägledande för betygs-proven vara
sättningen inte bara i de också fast-ämnen närutanproven gavs man
ställde betygsnivån i andra Tanken bakom detta statistikämnen. attvar
visat bra klasser i regel hade goda betyg i de flesta medan detatt ämnen

gällde för klasser.motsatta svaga
Kommitten kommer i det följande de inslag i detatt ta upp nya

betygssystemet kritiseras dvs. betygskriteriema, antalet betygs-mest,som
och betyget Icke godkänd.steg

Att jämföra betyg och betygssättningen i det gamla och det nya
betygssystemet omöjlig uppgift. De båda betygssystemen byggerär en
på helt olika förutsättningar. betygssystemDet mål- och resultat-äretnya
baserat, dvs. betyget bedömning elevens kunskapersätts genom en av
i förhållande till kraven i kursplanen. detI gamla betygssystemet jäm-
fördes elevernas kunskaper med vad kunde.andra elever En jämförelse
mellan betyg i det gamla och i det betygssystemet således inteärnya
möjlig. Likväl kommer inte ifrån i diskussionen detattman av nya
betygssystemets för- och nackdelar referera till det gamla betygssystemet.

° Betygens effekter undervisningen,på Ds 1990:60
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Betygskriteriema7.5.1

lokalautformamedarbetetframgårfallstudieSkolverkets attAv att
samarbetaroch intensitet. Lärarnataktolikamedbedrivs överalltkriterier

närbesläktadeeller inominomuteslutande internt ämnenanästan
utsträckningi ökaddetförekommerframgåttämnesgrupperingar. Som

varithartycker detskolor.andra Lärarnamedkontakterlärare entaratt
ochdiskussionernakriteriernaframarbetajobbig att sam-att menprocess

positivt.ochengagerandevaritharsamtidigti dennaarbetet process
oprecisaalltfördebetygskriteriemafinns ärkritik är attDen motsom
betygs-förespråkar LRSåalla betygssteg.finns förde inte t.ex.och att

godkänd.välMycketkriterier föräven
finnsgrundskolan endastidetkonstateraintressantDet attär att

grundskoleförordningen" skallEnligtgodkänd.Välbetygskriterier för
skallkursplanenenligtelevernade målGodkändbetyget motsvara som

Betygskriteriemaskolåret.niondedetvid slutetuppnått iha ämnena av
det betyget.nivån förkvalitativaprecisera denskallVäl godkändför

förstagrundskolan förfördet betygssystemetenligt sättsBetyg nya
Kommitténårskursgår idå för eleveroch1996gången hösten som

betygskriteriemapåreaktionernajämförabli intressantdet kan atttror
kriterier.gymnasieskolanskritikenmedgrundskolanför av

frånbetygskriteriergymnasieskolanstolkar kritikenKommittén av
önskarochbetygssättningeninförosäkrakänner sigså delärare att

Skolverket tidlängredetverkarriktlinjer. Enligt attklarare mansom
utvecklingsarbete,deltagit iochdiskussionersig förahaft på att om man

lärarnakännerfalletDå så intemålen.tolkafritt vågar ärdesto manmera
redo-Skolverketkriterierna.ochmålenexakt följapressadesig attmer

uppläggning,utbildningenkringsamtalintrycketocksåvisar att om-
inlämingsresultat Ökat.innehåll, -

Stockholm mångaharfrånredovisasutvärderingEnligt somen
häntharbästadetbetygskriteriemamedarbetetlärare ärattsagt som

samtalartillhar lettdettauppleveri skolan, eftersom attatt manman
på heltarbete änsitt sättreflekteraroch annatmed varandra ettöver

utvärderingen:iciterastidigare. lärareEn

" kap. §och 880; 7 81995:207ändrad1994:1194,SFS

892 Skolverketsreformarbete;Gymnasieskolor i rapport30 ett nr

1992/93läsåren3 Stockholms skolorvidgenomförandeGymnasiereformens
Utvärderingsrapport 1995:61994/95.-
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Det bästa med gymnasierefonnen betygskriteriema, det finnsär
mycket negativt i dem också de tvingar alla tänka vilkenatt övermen
kunskapssyn har och hur undervisar, vad har för målman man man
och mening med sin undervisning, någon slags där alla måsteprocess
tänka sitt arbete.över

Det finns emellertid också lärare tolkningen ochattsom menar
preciseringen kursplaner och betygskriterier borde ske centralt.av

Kommittén medveten det förhållandetär betygskriteriemaatt attom
skall preciseras lokalt kan leda till olikheter i betygssättningen mellan
skolor och kommuner. Avsikten med den lokala preciseringen bl.a.är

lärare skall sin undervisningatt efter de eleverna går.anpassa program
Lärare skall också hänsyn till elevernas intressen.ta Det saknas underlag
för bedömning i vilken mån detta leder till olika kravnivâer fören av

visst betyg mellan lärare,ett skolor och kommuner. Skolverketsl under-
sökning betyg våren 1996 framkom betygsgenomsnittetsattaav att var
olika i olika kommuner. Sådana skillnadertyper fanns också i detav
gamla betygssystemet. Det finns anledning följa denna fråga, bl.a.att

jämföra betyg och resultat i deatt centrala kursproven.genom
Kommittén har viss förståelse för lärare kan finna behovatten av

tydligare vägledning vid betygssättningen. De lärare betygs-attsom anser
kriterierna otydliga efterlyserär regel stoffrelaterade kriterier. Detsom
ärnaturligt det inledningsvis, dvs. vid övergångenatt från regelstymingen
till målstymingen, kan uppstå viss osäkerhet vid tillämpningenen av
kursplaner inte längre vilket innehåll undervisningen skall hasom anger

i stället vilka kompetenserutan eleverna skall ha uppnått vidanger
kursens slut. Betygskriteriema skall stöd för lärarnas preciseringettvara

dessa kompetenser- utgångspunkt för lärares överväganden, enskiltav en
och tillsammans med kollegor, hur undervisningen skall läggasom upp
och elevernas resultat skall värderas. Det fanns risk betygs-atten
kriterierna skulle få utformning styrde innehållet i undervisningenen som
och därmed skulle komma de gamla kursplanemasatt överta roll.
Kritiken betygskriteriema alltför intetsägandemot tyder på Skol-attsom
verkets betygskriterier har undvikit dessa risker.

likhetI med Skolverket drar kommittén slutsatsen diskussionernaatt
kring betygssystemet tycks knyta till de olikheter finns hosan som
lärarna i fråga kunskapssyn, förståelse målstyming och erfarenhetom av

olika elevgrupper. Arbetet med precisera lokala betygskriterier harav att
bevisligen inneburit fruktbara pedagogiska diskussioner. Det går dock
inte bevisa i vad månännu dessaatt också påverkat lärares pedagogiska
arbete och vilka effekter de haft för undervisningen.
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betygsstegAntalet7.5.2

eleverochbåde från lärarebetygssystemetdetkritikvanligEn nyaav -
relativaskillnad dettillfyraendast motinnehållerdet stegär att-

fembetygssystemets steg.
förGodkänd omfattarbetyget stortalltframförkritiserarEleverna att

Elevergodkänd.VälGodkänd tillfrån knappt nästankunskaperispann -
omöjligtpraktisktgodkändvälMycket tagetärockså betygetattuppger

få.att
andelhurangivetbekantfanns storrelativa betygssystemetdetI som

riket. fannsi Detolika betygsstegendeskulle haeleverna somav -
alför-alfördelning. Normdennafrånavvikelserockså normom

betygssystemDettaföregående betygssystem.fråndelningen ett anvar
normalfördelning efterkomabsoluthar systemettansetts men envara

gälla försmåningomsåstandardprovbedömningen attgällt förhaatt av
bedömningenförrealskolanochfolkskolani samtbetygsättningen av

ochdå 7betygsstegAntaletoch studentexamen.i realexamen varproven
infördes.betygssystemetrelativadå dettillminskades 5 steg

dehurbestämmelserinte någrafinnsbetygssystem-etI det omnya
betygssättningenVidmellan eleverna.skall fördelasolika betygsstegen

kurs-itill kravenförhållandeibedömasenskilda eleverskall allanu
Enbetygskriteriema.skettpreciseringaroch deplanerna genomsom
vidsigallatid innanviss vantkommerdethypotes att taär somatt en

fördelningstermer.tänka islutakommergamla betygssystemetdet att
respektivemed IGeleverandelenförsdiskussionerDe t.ex.omsom

normalfördelningstankar.kvardröjandepåteckenMVG kan tas som
betygs-kan detrelativa betygssystemetdetskillnadTill mot nya

möjligt,kunskaperfå så godaelevsfokusera varje rätt att somsystemet

l eleverna7 %Betyget l av
eleverna24 %Betyget 2 av
eleverna38 %3Betyget av
eleverna24 %Betyget 4 av
eleverna7 %Betyget 5 av

5 eleverna%Betyget C l av
eleverna6 %Betyget Bc av
eleverna%B 24Betyget av
eleverna%Ba 38Betyget av
elevernaAB 24 %Betyget av
eleverna6 %Betyget ava
elevernal %Betyget A av
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få så bra betyg möjligt.att Varje elev har i samtal medrätt attsom
läraren få reda på sina utvecklingsbehov och framgångar. Det efter-
strävade målet för gymnasieskolan måste alla elever når den kun-attvara
skapsnivå fordras för få godkända betyg.attsom

Skolverket har gjort enkät tillnämnts antal skolor vilkaettsom en om
betyg på andraårselevemas kunskapersatts våren 1996.ämnensom tre
Enkäten omfattade följ ande åtta nämligen BF B och fritid,program, arn-
BP Bygg, ES Estetiskt, FP Fordon, IP Industri, Medie,MP NV
Naturvetenskap och SP Samhällsvetenskap. Av från skolor63svaren
framgår de betygen i deatt satta ämnenatreav var

%6,2 IG
46,8 % G
36,8 % VG och
10,2 % MVG.

Siffrorna visar snittsbetygen för de åtta i samtligagenom programmen
de skolor besvarat enkäten. I enstaka skolor och enstaka klassersom
kan genomsnittsbetygen således såväl högre lägre. Som framgårvara som
nedan skiljer sig resultatet mellan och mellan ämnena.programmen

Enligt genomsnittssiffroma finns det inte fog för sägaatt att
betygssteget Mycket väl godkänd inte används i gymnasieskolan. I
kommitténs första betänkande redovisades uppgift kommittén fåtten som
vid sina besök, nämligen %60 eleverna påatt meduppemot av program
yrkesämnen skulle få Icke godkänt betyg i engelska. farhågorDessat.ex.
har inte besannats.

Inte heller skiljer sig andelen lägsta och högsta betyg påtagligt mellan
det och det gamla betygssystemet. Jämförelser mellan de bådanya
betygssystemen mycket vanskligaär eftersom de bygger på heltgöra,att
olika principer. Också kursplaner ärolika. Kommittén väljer ändock

för belysa frågan antalet betygsstegatt redovisa jämförelseattom- en-
mellan å sidan betyg våren 1995 för elever gåttsatta påena tresom

och fått betyg enligt den 5-gradiga skalan sedan relativitetenprogram
A°avskaffats grupp och å den andra sidan betyg vårenär sattasom

1996 för elever B".gått två år på grupp Detsom är värt attprogram
B har ytterligarenotera att års studier kvar och därför harettgrupp

möjlighet sina IG-betyg.att tentera upp

16Grundat uppgifterpå SCB tagit fram uppdragpå kommittén.som av

7 Enligt den tidigare nämnda enkäten betr. tillåtta 60-tal skolorettprogram
Skolverket gjort.som
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%Ämne Grupp B%Grupp A

IG 4,6Betyg1,8lSvenska Betyg

15,72Betyg
55,4GBetyg

49,03Betyg

VG 34,3Betyg27,24Betyg

6,35Betyg
MVG 5,6Betyg

IG 5,8Betyg3,8lEngelska Betyg

21,12Betyg
36,6GBetyg

42,33Betyg

VG 42,9Betyg26,14Betyg

6,7Betyg 5
MVG 14,7Betyg

IG 8,3Betyg4,9Matematik lBetyg

22,9Betyg 2
47,8GBetyg

37,9Betyg 3

33,3VGBetyg24,9Betyg 4

9,45Betyg
10,6MVGBetyg
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Inte heller andelen betyg i mittfältet skiljer sig påtagligt. detI nya
betygssystemet finns något mindre andel betygen i mittfälteten änav
i det gamla betygssystemet. Den allra viktigaste skillnaden självfalletär

det i det gamla betygssystemetatt fanns medan det i dettre steg nya
betygssystem endast finns två i mittfältet.et Både lärare ochsteg elever

kritiskaär antalet betygssteg färremot att i det iär det gamlaännya
betygssystemet.

Koncentrationen till något eller några betygssteg blir tydligare om man
betraktar de sammanlagda betygen i några kärnämnen på de olika pro-

för sig. Uppgifterna kommer från dengrammen Skolverketvar av
inhämtade redovisningen betyg våren 1996.sattaav

Betyg BF BP ES FP IP MP NV SP

1G 13,9 18,3 7,2 23,6 23,3 4,1 1,4 2,6
G 64,0 69,7 52,3 63,5 64,2 49,6 25,5 46,9
VG 20,3 11,2 33,4 12,3 11,6 39,8 50,8 40,6
MVG 1,9 0,8 7,2 0,6 0,9 6,6 22,4 9,8

7.5.3 Icke godkänd respektive Godkänd

detI relativa betygssystemet fanns inte någon Godkänd-gräns. Om en
elev hade varit med på undervisningen kunde han/hon i fall fåvart
betyget Om elev huvud inteöver varit närvarande behövdetageten
läraren inte något betyg,sätta eftersom det då inte fanns underlag för

betyg.sättaatt
I den mål- och resultatstyrda gymnasieskolan blir lärarenya tvungna
ibland betygetatt Ickesätta godkänd.
Det kan finnas skäl för ögonblick lyfta blickenatt ett från den

nuvarande gymnasieskolan till andra skolform Den enda skolformer. som
har betygssystem gymnasieskolan gymnasialsamma ärsom vuxenut-
bildning. Där finns således också betygsnivån Icke godkänd. Denna nivå
finns också i grundläggande vuxenutbildning, i och i påbygg-säxvux
nadsutbildningar inom komvux, har tregradig betygsskala.som annars en
I grundskolans betygssystem finns inte något betyg heter Ickenya som
godkänd. Elever inte blir godkända får inte något betyg alls. De kansom
i stället få skriftligt omdöme. Gymnasiesärskolansett elever får intygett

de inte når till betyget Godkänd. Särskolanom har fr.o.m. inne-upp
varande år ingen betygsnivå under godkänd. Tidigare fanns O otillräck-
liga kunskaper. Folkhögskolans studieomdömen omfattar fyra steg,
Mindre god, God, Mycket god och Utmärkt studieförmåga. Det bör
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sammanfattandeinte äromdömen ämnedessa utan enatt pernoteras ges
studier.fortsattabedrivaförutsättningarelevens attbedömning av

skol-allanödvändigtsjälvfallet inte attdetKommittén varaanser
betygensmåsteDetantal betygssteg.haskallformer varasamma

finnasdockkandetta. Detskolformenskild avgörvarjefunktion i som
betygsstegharskolformervarför vissa ettbådereflekteraskäl överatt

dettapåbeteckningenochdetharandra inte överGodkänd medanunder
fulltIckeBCbetyddebokstavsbetygssystemetgamladetIbetygssteg.

Underkänd.betyddegodkänd. C
fallstudie tycker detlärare är ettSkolverketsframgår attDet av

upplevergodkänd. DäremotIckebetygetdilemmamoraliskt sättaatt
godkändIckebetygetförgrundernasakliga sätta sominte de attlärarna

eleverförrädslavissa lärarehos attfinnsproblem. Detnågot enstörre
förställeti attblivit betygssattadeuppfattar det personersomomsom

detupplevertillräckliga. Lärarnaintekunskaperderas ärdet är som
hårt. Lärarnaarbetatpå eleverIGobehagligt upp-särskilt sättaatt som

yrkesämnenmedpåelevermångabesvärandeocksådetlever att program
godkänd.Ickefår

godamindreinnebarkonstruktion attbetygssystemetsgamlaDet
för läraredilemma attinteupplevdesdoldes. Detresultat sammasom

elevs betyg.i1:asätta enen
stadiumtidigtvisat påskolanvärdedet ettharForskningen att som

doldellerbetygenantingentilldelar eleverna meraengenomgenom-
upplevelseroch derassjälvuppfattningelevernaspåverkarvärdeskala -
bekräftarSannoliktskolan.imålennåharmöjligheter devilka attav

Innebärskolan.fått isignalerolikaposition desjälva deneleverna genom
fårbra,mindredenklarardeellerskolanklararde inte attsignalerna att

sinisjälvförtroende, turdåligtochsjälvuppfattninglågde ett somen
ord tillandramedsigDeinlärning.ochmotivationförsämrar anpassar

möjligheter.faktiskasinaupplevervad de som
kommithargymnasiepoängmedgymnasieskolansDen systemnya

deundervisningtillharelevermarkera rättförtill bl.a. omatt meratt
ocksåharGodkänd. Elever rätt attfå betygetförkravenklararinte att
förekommerDetbetyg.godkäntfåttde intevilkenikurs,gå om en

nejtackaryrkesämnenmedpåeleverocksåemellertid att program --

gymnasieskolorvid 12s gssättning i kámärrmen1996-10-13 BetySkolverket
fallstudieen-

skola, 1983svensk9 ochsegregationArnman-Jönsson;
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till erbjudandeom undervisning för försöka höja icke godkäntattmer ett
betyg.

I Skolverkets fallstudie betygssättningen i kärnämnen framträderav
två olika förhållningssätt till betyget Icke godkänd,att sätta lärare som

in konstruktivasätter hjälpinsatser och andra endast ohjälpligasom ser
brister hos eleven. Det första förhållningssättet tydligare hos lärareär på

med yrkesämnen.programmen
Det finns i materialet inte något bevis för det kommittén vidsom

samtal fått refererat det förekommer påatt andra skolor, nämligen att
lärare känner sig pressade av skolledningen godkänna elever medatt
hänvisning till det saknasatt för ytterligare undervisning.resurser

I diskussionerna andelen Icke godkänd i betygen brukar detom
framhållas både undervisningssituationenatt och betygen i gym-
nasieskolan kommer bli annorlunda allaatt elever pånär nationella

har minst Godkänd i svenska, engelskaprogram och matematik i slut-
betyget från grundskolan. Dessa redan beslutade bestämmelser om
behörighet till nationella gäller först vid intagningen tillprogram gym-
nasieskolan läsåret 1998/99.

I den relaterade enkäten betyg våren 1996 framgårnyss sattaom att
andelen Icke Godkänd står i direkt proportion till vilket medelbetyg
eleverna på dessa hade i årskurs 9 i grundskolan. Det finns såle-program
des anledning optimistisk eleverna kommernär till gymnasie-vara mera
skolan med solidare grund kunskaper från den grundskolanen av nya

vad deän elever går i gymnasieskolan hade då de lämnadesom nu
grundskolan.

Kommittén vill betona kommuner och skolledningatt har ett stort an-
för eleverna når minst denatt kunskapsnivåsvar betygetmotsvararsom

Godkänd. Ansvaret således inte endastär lärarnas. Elevernas tillrätt mer
undervisning de behöver det för nå kunskapsnivån för Godkändattom-

hör till förutsättningarna för gymnasiereformens förverkligande.-
Kommittén finner det angeläget betyget Icke godkänd endastatt sätts

då bedömning elevens kunskaper visaten eleven har otillräckligaav att
kunskaper för få Godkänd. Enligtatt kommitténs mening bör således en
elev inte få något betyg alls han eller hon varit frånvarande såom
mycket läraren inte kan bedömaatt elevens kunskaper. Kommittén utgår
ifrån skolan kontaktar eleveratt mycket frånvarandeär från delsom av
undervisningen.

Elever behöver och får ytterligare undervisning kursensom trots att
för övriga elever avslutats bör enligt kommitténs mening inte heller
betygssättas förrän eleven slutfört sina studier i kursen i fråga.
Kommittén har erfarit detta förfaringssätt redanatt tillämpas i vissa
skolor.
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ochgrundskolaniKraven7.6

gymnasieskolan

gymnasieskolan ärinåbörelevernakunskapernivåDen somav
betygs-ochkursplanernaikravendärfaktorer,antalberoende ettav

Kursplanemakrav.samhälletsföruttryckentydligastedekriteriema är
Skolverketochkämämnenagällerdetregeringen när avfastställdaär av

betygs-fastställtharSkolverketnationella kurser.övrigagällerdetnär
kursplanernaikunskaperNivånkurser.nationellaallaförkriterierna av

kun-förvad detberoende äruteslutandeintegradhög aviär men -- vaddvs.högskolan,irespektivearbetslivetibehövsskaper som
behövervadocksåsigförväntar mangymnasieskolans avnämare men
förvänt-Dessaprivatperson.ochsamhällsmedborgarekunskaperför som
står tilltiddenuppnå påmöjligtvadmed att somärningar somparas

respektiveförtimplaneniundervisningstimmarantaletdvs.förfogande - bordeövervägandendessaförutgångspunktennaturligasteDenkurs.
dedåha/harskallelevernakunskaperpånivådensjälvfallet somvara

kursplanergymnasieskolansochgrundskolansiKravenkursen.börjar
beskrivaochvarandratillanpassade ensåledesbordei ämne varaett

förklaraskandelvisvilketfalletalltidinteSåkunskapsprogression. är nu,
förstgjordeskursplanergymnasieskolansförsvarasinte attavmen -- regeringennödvändigtdet attKommitténefteråt.grundskolansoch anser

innebärresultatordningtillämparkursplanernarevisioner varsvid enav
ungdomsskolan.kursplanernaikunskapsprogressionlämplig genomen

ochmål-Konsekvenserna7.7 av

betygenresultatstymingen

gymnasie-förmotivenredovisatbetänkandesitt förstaiharKommittén
yrkesutbildningeniambitionshöjningenframhållitbl.a.och attreformen

tillmöjligheternasamhällslivetoch samtarbetslivetipå kravengrundats
harspecialutformadeochnationella programAllautveckling.personlig

betygs-ochkursplanerallmänna Sammaämnen.kärnadärför avsamma
påkraveninnebärvilket attdessaallaförgällerkriterier program,

ochmål-Skolan äroberoendedesammakunskaper program.är av
månvilkenibedömningskall enoch betygenresultatstyrd avenavse

allabedömsdettaföljdSomkursplanerna.ikravenuppnår avelev en
för-måttstock. Dettaenligtoberoendeelever sammaprogramav -- gymnasie-förändringeniinslagetkritiseradedet avhållande mestär
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skolan. Kritiken inte betygssystemet sådantavser utansom att storen
andel eleverna på vissa får betyget Ickeav godkänd i vissaprogram

Kommitténämnen. denna frågatar i följande kapitel.upp
Den mål- och resultatstyrda skolan bygger bekant på principsom en
ansvarsfördelning. Staten beslutarom målen, dvs. läroplan,om program-

mål, nationella kursplaner och betygskriterier. Kommunerna beslutar i
sina respektive skolplaner kommunens åtgärder för skolan iom att
kommunen skall uppnå de nationella målen. Skolans konkreta målmera
framgår den lokala arbetsplanen. Det ankommerav på den enskilde
läraren tillsammans medatt sina kollegor konkretisera kursplaner och
betygskriterier och sedan tillsammansatt med eleverna planera
undervisningen.

Den gamla skolans innehållsbaserade kursplaner, relativa betygs-mera.
och centralasystem delar för upprätthållasystemetprov var attav en

likvärdig utbildning i riket. Andra delar i detta statsbidrag,system var
bestämmelser organisation, lärarbehörigheter En decentraliseringom m.m.
innebär risker för likvärdighetenatt I denäventyras. skolan målenärnya

preciserade och besluten medlenmera nå målen decentraliserade.attom
Målen och uppföljningen måluppfyllelsen deär för likvärdig-av garanter
het finns i den skolan.som nya

Likvärdighet får inte förväxlas med likhet. Det förhållandet t.ex. att
alla gymnasieskolans nationellaoch specialutfonnade harsammaprogram
kursplaner i kämämnena innebär inte innehållet skallatt likadantvara
och undervisningen skall bedrivas på oberoendesättsamma av program.
Med hänsyn till undervisningenatt i de ämnen kärnämnenär harsom nu

lång tradition inom studieförberedandeen linjer i den gamla gymnasie-
skolan finns det risk för preciseringenatt kursplanernaen sker medav
den traditionen utgångspunkt och inte utgår från respektivesom program.

8 Kommitténs slutsatser

Det betygssystemets kvalitet måttnya inteär ännu studeratnärmaresom
eller utvärderat. Det saknas ingående studier hur läraremer sätterav
betyg, hur den enskildet.ex. läraren de olika delkomponen-sammanväger

iter målfonnuleringama vid betygssättningensom anges och med vilken
säkerhet bedömningen sker blir betyget på elev i viss kurs det-en en

oberoende vilken läraresamma betyget,sätter betygetav är ellersom mer
mindre slumpmässigt, etc..

Kommittén kan konstatera lärare och eleveratt övervägandeär
positiva till det betygssystemet och allt färre förespråkarnya att en
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betygs-detKritiken motbetygssystemet.gamla nyadettillåtergång
Detberörtkommitténinslag,avgränsade ovan.vissa somrörsystemet

eleverså månganämligenbetygsfråga, attbrukar presenteras ensomsom
i kärnämnen, ärbetyggodkändafårinteyrkesämnenmedpå program

återkommerVibetygssystem.frågaintemeningkommitténsenligt omen
kapitel.följandeifrågantill den

betygssystemetdetmedfördelenden störstaKommittén nyaser som
konsekvens ärpositivEneleverna.förredovisaskriterierochmålatt

diskussioner,pedagogiskaföratillfälleytterligare attlärareockså gettsatt
möjligheter-ocksåökarDetkunskapssyn.underlättarvilket gemensamen

elever.ochmellan lärarediskussionerpedagogiskatillna
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måletgymnasieskolanNår8

med denintentionernaVad8.1 är nya

gymnasieskolan

utför-behandladekommitténgymnasiereformen,förMotiven merasom
arbets-påförändringarfinna istårbetänkande,i sitt förstaligt att

och privat-levnadsvillkormänniskorsisamhällslivet ochmarknaden, i
liv.

och iländerandramedkonkurreraskall kunnaSverigeOm nu
arbetsmarknadbefolkning. Dagensvälutbildadmåste vi haframtiden en

dekunskaper hospåkravställer högreochgårdagensannorlunda änär
harArbetslivetannorlunda.arbetsorganisationenOcksåanställda. är

självständigtochbåde i lagarbetaförmågamedbehov attpersonerav
bred kompetens.därför habehöverPersonalenläraoch kan nytt.som

behövaarbetsmarknad kommermorgondagensför attMycket talar att
ochkunskaperallmännabåde bredai sig förenarsompersoner

alltframförkunskaperpåkravenökadespecialistkunskaper. De en-
samhällslivet.gällande iocksåsigallmänbildningbasgod görav -

samhällsfrågor. Ikompliceradeiställning ettförväntasMedborgare ta
kunskaper igodahamedborgareallasamhällsliv behöveraktivt

kunnaförengelskanaturkunskap,samhällskunskap, attsvenska, osv.
ochsamhälletsamhällsutvecklingen. Närpåverkaochdelta i debatten

livssituationenskildesockså denförändrasutvecklasarbetslivet -
ställninghänder, kanvadfölja medkanökartryggheten tasommanom

livde förför fattaunderlagoch harproblemoch kan hantera att ens
för denväsentligtocksåminskar detlönearbetetDåbesluten.viktiga är

fritid.meningsfullskapa sigenskilde kunnaatt en
principtill ifåttharalla ungdomarförmotiven rättDessa är att en

sittskall planeraoch skolorutbildning.gymnasial Kommunertreårig
medval. Programmentill ungdomarnasmed hänsynutbildningsutbud

minst 15omfattningtillutbildningartreårigayrkesämnen är avensom
special-ochnationellaAllaarbetsplatser.förlagda tillskallveckor vara
föränd-Dessaåtta allmännahar kärnautformade ämnen.avenprogram

någonsinSverigeskolan ifrivilligadenringar de störstaär genom-som
gått.



122 Når gymnasieskolan målet SOU 1997:1

Gymnasieskolans mål ungdomar skallär genomgå fullständigatt en
gymnasieutbildning. Utbildningen skall inom för den utbild-ramen
ningsväg ungdomarna valt och möjlighet till harmoniskge var en en
och allsidig utveckling. De skall få sådan grund för livslångtetten
lärande de har beredskap för denatt omställning krävs närsom
betingelser i arbetsliv och samhällsliv förändras." Detta citatär ett ur
Lpf 94, 1994 år läroplan för de frivilliga skolformema. I sitt slut-
betänkande kommer kommittén återkomma till frågan huratt om gym-
nasieskolan når sina mål.

Kommittén har enligt direktiven i uppdrag följa i vilken utsträck-att
ning målet alla ungdomar skall få fullständigatt gymnasieutbildningen
nås. Reformeringen gymnasieskolan har inneburit avsevärd för-av en
ändring all gymnasial utbildning. De förändringarna gäller denstörstaav
yrkesinriktade utbildningen. Kommittén har därför också i uppdrag att
följa effekterna den höjda ambitionsnivån inom dessa. I detta kapitelav
kommer kommittén fokusera hur gymnasieskolan nåratt sina mål i
dessa två avseenden.

Når gymnasieskolan målet alla ungdomar fullföljer den treårigaatt
Ärutbildning de valt gymnasieskolan framgångsrik i sitt arbete fåatt

ungdomarna fullfölja sin utbildning med godkändaatt resultat Detta är
de viktigare frågorna kommitté följer utvecklingen ien av en som gym-

nasieskolan kan ställa.

8.2 Betyg mått på måluppfyllelsesom

Som kommittén beskrev i sitt första betänkande infördes den nya
gymnasieskolan successivt. Flertalet kommuner startade hösten 1993

den läroplanen, programmål, kursplaner och detmen nya nya nya
betygssystemet infördes först hösten 1994. Det innebär första kullenatt
elever, fått undervisning med dessa förutsättningar, gårsom ut gym-
nasieskolan i juni 1997. Uppgifter hur andel elevernastorom av som
fullföljt sin utbildning på år och vilka betyg de har föreliggertre inte
förrän i februari 1998.

Det finns dock redan vissa uppgifter elevresultat, kannu om som
indikationerutgöra på hur väl gymnasieskolan lyckas uppnå målen.

Dessa bl.a. Skolverketär och vissa kommuner särskilt insamladeav
uppgifter betyg våren 1996 på elever gått tvåsatta och i vissaom som -
fall år i gymnasieskolan.ett Det finns emellertid anledning betona att-
det fråga just indikationerär och inte färdiga resultat. De eleverom som
fått Icke godkänd i någon kurs har under sin gymnasietidrätt fåatt en
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genomgångeleven så vill,efter,kunskapersinaprövning nyomavny -
kommerelevresultatdeinnebärakan attkursen. Detta att somav
föreliggandedehunnit bli bättrefebruarii 1998redovisas än nu

varitgodkänd på eleverIckeOm lärarna slutarresultaten. sättaatt som
med dettaeleverblir andelenundervisningenfrånfrånvarandemycket

Än dessaTrotsfå betygså länge harkapitel 7.sebetyg lägre satts.
deelevresultatredovisa vissakommitténväljerreservationer att som

speglas i betygen.
hurpåmåttbetygelevernasmedvetenKommittén är att somom

så oftaSommått.ochtrubbigtlyckasgymnasieskolan onyanseratär ett
skolpoliti-väl skolanhurbedömningeninnebär detta system,att somav

elev-granskninglyckas, skerlärareskolledningar ochker, avgenom
kunskaps-mål- ochi formdockredovisasElevresultatenresultat. avnu

grupprelate-dåunderlagbättrevilketrelaterade betyg, änavsevärtär ett
olikapåfördelningbestämdi förväghadeanvändesrade betyg ensom

redovis-andraanvändaocksåKommittén kommerbetygsgrader. att
elevresul-varförbelysamån kani någonutvärderingarningar och som

de gör.uttaten ser som
vissakommittén redovisatharbetygssystemetkapitel 7 DetI nya

inhämtad redo-SkolverketFrångenomsnittsbetyg.uppgifter en avom
betygensammanlagdadebl.a.våren 1996visning betyg satta angesav

Matematik AochEngelska ASvenska A,kämämneskursemaför de tre
Fordonsprogrammets%där 23,6framgårpå åtta Det att avprogram.

%med 23,3eleverIndustriprogrammetsIG, följthar fåttelever tätt av
oroande.djuptuppgiftsådankurserna. Engenomsnitt på de ärIG i tre

förutsättningardåligaeleverna förorsaker Harfinnas förVad kan det
Är någotintedem elevernatill Haranpassadundervisningen inte

Är kämämnes-i allalika lågabetygenämnenför dessaintresse tre
iresultatetprogram Hurför andraresultatet ärkurserna Hur är

skolor ocholikamellanskillnader i resultatdetkaraktärsämnena Finns
följandedenskall ipå Kommitténså fall skillnadernavad beror i

frågor.belysa dessaförsökaredovisningen
deochiframgår betygensammanställningföljandel avenvar

Skolverketpå åttadekämämneskursemanyssnämnda tre somprogram
BF,och fritidsprogrammetnämligen Barn-uppgifterhämtat in om,

ES, FordonsprogrammetEstetiskaBP,Byggprogrammet programmet
MP, Naturveten-IP, MedieprogrammetIndustriprogrammetFP,

SP. Upp-Samhällsvetenskapsprogrammetochskapsprogrammet NV
Devåren 1996.gymnasieskolantvå år igåttelevergifterna avser som

hösten 1994.började således
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Matematik A

Program BF BP ES FP IP MP NV SP Alla
IG 21,4 21,0 12,4 27,0 36,2 7,3 0,6 3,4 8,3
G 58,9 63,9 57,4 59,2 47,5 58,7 16,2 56,0 47,8
VG 17,1 13,2 25,7 13,1 14,7 30,4 53,8 33,4 33,3
MVG 2,6 2,0 4,5 0,7 1,6 3,6 29,4 7,3 10,6

Engelska A

Program BF BP ES FP IP MP NV SP Alla
IG 16,0 24,0 4,2 25,6 20,8 2,3 l,l 1,9 5,8
G 55,9 62,2 43,0 57,9 64,2 37,0 19,0 33,1 36,6

.VG 25,4 13,6 41,2 15,6 14,5 48,1 52,7 49,0 42,9
MVG 2,7 0,2 11,6 0,9 0,5 12,6 27,2 15,9 14,7

Svenska A

Program BF BP ES FP IP MP SPNV Alla
IG 5,6 11,7 5,3 18,4 13,2 2,7 2,5 2,6 4,6
G 75,6 80,1 56,5 73,0 79,9 53,1 41,1 51,2 55,4
VG 18,3 7,7 32,4 8,5 6,3 40,6 45,9 39,7 34,3
MVG 0,5 0,5 5,3 0,1 0,6 3,6 10,6 6,5 5,6

Det framgår för det första betygen högst i Naturvetenskaps-att är
och Samhällsvetenskapsprogrammen betygen på Medieprogram-samt att

och Estetiska högremet i de övriga undersöktaärprogrammet än pro-
med yrkesämnen.grammen

Bland de undersökta med yrkesämnen resultatenärprogrammen mest
oroande på Fordonsprogrammet, dämäst på Industriprogrammet och där-
efter på Byggprogrammet. Bam- och fritidsprogrammets resultat är
också oroande i något mindre grad.men
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Svenskahögre igenomgåendeframgår betygen ärandradetFör att
Matematikgodkänd iIckeA1 andeldetEngelska ochAi är störstattän

A.
60-talfrånredovisning pådennabygger ettframgåttSom svaren
avsågEnkäten1996.vårensändeSkolverketpå enkätskolor utsomen
skullFörjämförelsensnationellagymnasieskolans 16åtta program.av

åttatill dessaredovisningsinhelakommitténbegränsar program.
Naturvetenskaps-,påhögrebetygelevernasTendensen är avsevärtatt

Fordons-,påMedieprogrammenochEstetiska änSamhällsvetenskaps-,
under-andrastödsfritidsprogrammetochBam-Industri-, Bygg- samt av

redo-ifinnertendensSammaGöteborg.frånsökningar, mant.ex.
gymnasie-slutadeför elevernamedelbetygennedanvisningen somav

överensstämmelse19952 exaktfinnsintedetskolan våren även enom
ocksåframgårtabellenAv attordningsföljden mellani programmen.

för kvinnorhögre män.betygen änär

MedelbetygProgram
KvinnorMän

3,80Naturvetenskap 3,57
3,53Samhällsvetenskap 3,29
3,493,32Medie
3 l3 ,23Estetiskt
3,323,09Bygg
3,222,90och fritidBarn-
3,332,87Fordon
3,142,79Industri

vårenMatematik AEngelska Aföri kursprovenResultaten samt
påbetyggodkända ärickebild. Andelenliknande1996 provenger en

Svenska Bframhåller betygen pålärareskall dock påpekas attDet att
börocksåförhållandeEtti Svenska A.lägreblikommer änavsevärtatt som
haftinteundersöktafinns i deninvandrareleverdebeaktas att gruppenär som

förställetikämämneandraspråkSvenskamöjlighet välja såsomatt som
eleveroch då för1995/96först läsåretmöjlighet infördesSvenska DennaA.

självfallethar svårareInvandrarelevemadetgymnasieskolanbörjade året.som
påverkathavilket börandraspråk,Svenskamedmed Svenska A än som

negativt.i Svenskabetygsnivån A

2 deli siffror 1Skolan 1996,Skolverket:
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på Industri-, Fordons-avsevärt större och Byggprogrammen någotsamt
färre Barn- och fritidsprogrammen på de övriga nämndaän program-
men.

De resultat hittills redovisats kärnämnena. karaktärs-Isom avser
resultaten bättre.ämnena Iär undersökning betyg i Göte-sattaen av

borgs gymnasieskolor våren 1996 andelen icke godkända kurser ivar
de karaktärsämnena %,13 vilket skall jämföras med %21gemensamma
för kämämnena på med yrkesämnen.programmen

Kommittén måste således konstatera andel eleverna påatt storen av
vissa med yrkesämnen har otillfredsställande resultat måletprogram när

eleverna skallår fullfölja sinatt gymnasieutbildning med godkända
resultat. Kommittén kommer i det följande dessa resultat isättaatt
sitt sammanhang för möjligt kunna dra några slutsatseratt för denom
kommande utvecklingen gymnasieskolan.av

8.3 Elevernas förutsättningar för

gymnasiestudier

Läsåret 1998/99 träder de redan beslutade bestämmelserna i kraft som
reglerar behörigheten till nationella Då skall eleverna ha god-program.
kända betyg från grundskolan i svenska, engelska och matematik för att
kunna till nationella och specialutformadeantas De eleverprogram. som
inte har godkända betyg i dessa får börja sina gymnasiestudierämnen
på Individuellt Dessa förutsättningar har således inte gällt förprogram.
de elever började gymnasieskolan hösten 1994 och våren 1996som som
uppnått de resultat redovisats tidigare i detta kapitel.som

I nedanstående sammanställning redovisas vilka medelbetyg de
elever hade från årskurs i9 grundskolan på respektive natio-antogssom

19943.nellt hösten Vidare redovisas hur andel elevernaprogram stor av
på dessa inte återfanns på efter årsprogram som ettsamma program
studier, antingen för de helt avbrutit sina studier eller gjortatt studie-
uppehåll på grund utlandsstudier eller för de byttt.ex. attav program,

till programmetindividuellat.ex. Uppgifterna riket.avser

3 Skolan i siffror 1995: Del 1 Skolverkets 74rapport

Skolan i siffror 1996: del Skolverkets 103rapport nr
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påEj kvarMedelbetygProgram
från grund- programmet

1995höstenskolan

%10,93,87Naturvetenskap
%9,0Samhällsvetenskap 3,52
%7,73,48Medie
%13,53,29Estetiskt
%12,72,93och fritidBarn-
%15,22,63Fordon
%14,92,55Bygg
%17,82,43Industri

frånlåga betygmellanöverensstämmelsefinns detSom storensynes
ocksåfinnsgymnasieskolan. Det änlåga betyg igrundskolan och om-

studie-avbrott,med andelenöverensstämmelsegradi lika höginte en-
studieväg.eller byteuppehåll av

1998/99från läsåretgällerbehörighetsreglermed deAvsikten som
mednationellagymnasieskolansskall börjaelevernaär att program
läro-grundskola harsedan de gått igenomkunskaperbättre nysomen
skallalla eleverpå kunskaperbestämda kravdet finnsplan och där som
mål.till sinagrundskolan leverförutsättertillägnat sig.ha Detta att upp

andelhurstatistikengranskatocksåKommittén har över stor av
pås. Pågårhand deförstaisökt deteleverna pro-somprogramsom

harundersöktai degodkända betygliten andel icke ämnenagram men
%.hand 88-94i första% eleverna sökt90 programmetrunt av

hadehösten 1994Industriprogrammetin påAv de elever togssom
huvud% hadehand. lli första% valt tagetendast 65 överprogrammet

hadepåeleverna Byggprogrammet%sökt till 77inte programmet. av
dit.söktintehuvud% hadehand och 6,7sökt det i första över taget

dvs. hösten 1995,års intagning,uppgifter för ärMotsvarande attnästa
någonminskatförstahandsvalpå sittkommit ineleverandelen som

ökat.andelendärIndustriprogrammen,ochprocentandel för Bygg-utom
pågårdeinte sökt dethuvudAndelen elever över taget programsom

intagningen 1994.tilli förhållandei allmänhet minskathar
förintresseelevernastyder påredovisade uppgifterOvan att en

särskiltstudieframgången. Dethar betydelse förutbildning också är av
studieresultat.medbetydelse för eleverstor svaga

5 Skolverkets 74DelSkolan i siffror 1995: rapport nr
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Eleverna på Fordonsprogrammet och på Bam- och fritidsprogrammet
har emellertid fått låga betyg i gymnasieskolan de i relativt högtrots att
grad 87 respektive 85 % fått sina förstahandsval tillgodosedda. Den
slutsats kan dra detta intresse för utbildningär harattman av storen
betydelse för studieframgång goda förkunskaper nödvän-att ärmen en
dig förutsättning.

Det rimligt eleverär har dåliga kunskaper ianta att svenska harsom
särskilt förutsättningar följa studierna i gymnasieskolan.attogynnsamma
Man skulle därför kunna invandrarelever i allmänhet har svåraretro att

svenskfödda elever fåän goda studieresultat. Om vissaatt därprogram
betygen låga också har andelär elever med invandrarbakgrundstoren
skulle detta kunna förklaring. gårDet emellertid inte finnavara atten
några sådana samband på riksnivå. %11,2 eleverna på de nationellaav

har invandrarbakgrund. Om alla räknas inprogrammen ärprogram
andelen elever med invandrarbakgrund 12,8 %. Vissa harprogram en
mycket lägre andel elever med invandrarbakgrund genomsnittet,än
såsom Bain- och fritidsprogrammet och Byggprogrammet båda pro--

med låga betyg. Industri- och Fordonsprogrammen har %12,4gram
elever med invandrarbakgrund. Som genomsnittssiffror för riket synes
således andelen elever med invandrarbakgrund knappast bidra med
någon förklaring till de låga betygen på vissa innebärDetprogram.
självfallet inte mycket hög andel invandrareleveratt i vissa kommu-en

skolor och klasser det finns exempel på %70 inte skulle påverkaner,
resultaten där. Ungdomar nyligen invandrat hari vissa fall så dåligsom
skolunderbyggnad de skulle behöva lång tid i förberedandeatt utbild-
ningar innan de börjar studera på nationellt De skulle emeller-program.
tid då hinna bli för gamla för ha absolut in iatt rätt att tasen gym-
nasieskolan. Följden blir de börjar i gymnasieskolan med otill-att
räckliga förkunskaper.

Sammanfattningsvis det skiljer deär har andelstorsom program som
Icke godkända betyg från de har högre betyg framför alltprogram som
elevernas låga betyg vid inträdet i gymnasieskolan. En mindre domine-
rande förklaring det finns eleverär går på utbildningaratt de intesom

intresserade På vissaär och i vissa skolor kan också andelenorterav.
elever med invandrarbakgrund förklaring.vara en

8.4 Vad kan gymnasieskolan göra

Det förtjänar gång påpekasän det i dagatt %98 elevernaatt ären av
går vidare från grundskola till gymnasieskola. 1979 det %.79som var
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ibetydligt tuffare uppgiftsåledes införGymnasieskolans lärare står en
urvalsskola. förutsättergymnasieskolan Detgjorde dådag deän var en

tidi-elevgrupperarbetsformer också till desinaskolanatt somanpassar
till gymnasieskolan.gick vidareintegare

exempelkommittén några olikabetänkande redovisadesitt förstaI
deförundervisningen. Detarbetsmetoder ipå tregemensammanya

och lärarestöder förändringhar skolledningexemplen deattvar en som
ledstjärna,målen i läroplanenharförändringsagenter. Deär somsom

fixe-utgångspunkt och mindreundervisningbehovelevernas ärsomav
inflytandeharvid resultatet. Elevernavid undervisningstimmarrade än

på sitt arbete och lärarna samarbetar.
kangymnasieskolansig frågan vadfinns fleraDet sätt närmaatt

utbild-fullständig gymnasialtillhjälpa alla elever framförgöra att en
medbörjaförutsättningarna inte de bästa. Ettning sätt ärär atttrots att

så bra.det vi inte fungerarvet

ochinflytande studierna påElevers på8.4.1

studietakten

studiermed elever avbrutit sinaFrån Skolverkets djupintervjuer som
delvisé har för lite inflytan-vi eleverna upplever dehelt eller attvet att

tidigareutifrån sinakan inte bestämma takten i studiernade. De t.ex.
igen.svårt kommavilket de halkar efter och harkunskaper, gör attatt

ochfår stimulansproblem de inte denelevernaEtt nämner är attannat
svårig-elever harkunskaper de vill ha. Skolan hänvisar oftastde som

medSällan talar elevernaheter sina studier till syokonsulenten.med
sålägga till det tydligeneller lärarna. skulle kunnarektor Man är attatt
tagitundersökning haft, inte helleri dennade lärare, elevernasom

har svårigheter i studierna.initiativet till samtal med de elever som
gymnasieskolan bl.a.Skolverket har utvärderat den attgenomnya

åretgick sistariksrepresentativt urval eleverenkäter tillgöra ett somav
19957. %framgår där drygt 85i gymnasieskolan våren Det att av

med yrkesämnen detföljer utbildningeleverna varaansersom en
i sinviktigt och får studeramycket viktigt eller ganska att var en

på förstahandsvaltakt. inte kommit in sittDe elever över-äregen som

6 i gymnasieskolan; SkolverketsStudieavbrott mindre studiekursoch
85rapport nr

7 Skolverkets 90värdering sin gymnasieutbildning;Elevernas rapport nrav
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representerade i elever fäster vikt vid få läsa i sinstor attgruppen som
takt.egen

Utvärderingen visar emellertid också eleverna i denatt nya gym-
nasieskolan i högre utsträckning i den gamla får med ochän vara
bestämma hur skall arbeta under lektionerna. högstI grad drygtman

%60 gäller detta eleverna på med yrkesämnen. %40program av
eleverna på övriga har fått med och bestämma arbetssätt.program vara
Eleverna får i mindre utsträckning påverka vad läraren skall ta upp
under lektionerna. % eleverna45 på med yrkesämnen ochav program
endast %30 eleverna på övriga har fått det. Få elevergöraav program
har positiv erfarenhet medbestämmande innehållet i kurserna.en av av

%35 eleverna på med yrkesämnen och %20 elevernaav program av
på övriga har det.program

Skolverket har också ställt frågor hur ofta olika arbetssättom
används i skolan. Den vanligaste undervisningsformen fortfarandeär att
läraren talar och eleverna lyssnar läraren talar och ställer frågorsamt att
och eleverna Samtidigt skall %60 elevernanotera attsvarar. man av
upplever denna undervisningsform positiv.som

Eleverna upplever det positivt inlämingssynpunkt lärarenmest närur
och eleverna diskuterar tillsammans. %70 eleverna på medav program
yrkesämnen upplever detta dagligen medan bara 50 % eleverna påav
andra utbildningar det.gör

%70 eleverna positiva till undersökningarär göraattav egna -
elever på med yrkesämnen i något högre grad. Eleverna fårprogram
dock sällan eller aldrig det. Det %65 eleverna pågöra utbild-uppger av
ningar med yrkesämnen och %80 eleverna på övrigaav program.

75 % eleverna på med yrkesämnen de lär sigattav program anser
väldigt eller ganska mycket arbeta i med uppgifter.attav grupper
Endast 60 % eleverna på övriga det. Eleverna harav program anser som
arbetarbakgrund överrepresenterade i ärpositiva.är Grupp-gruppen som
arbeten tillämpas dock sällan.

8.4.2 Lärares samverkan

läroplanenI rektor har för det kommer till ståndatt attanges ansvar
samarbete mellan lärare i olika kurser så eleverna fåratt ett samman-
hang i sina studier. Som kommittén redan konstaterade i sitt första
betänkande lärare samarbetar framgångsrikaär i sin under-som mera
visning i meningen deras elever framgångsrika.att är mera-
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elever ca% övrigacapositiva 50Yrkesinriktade elever änär mer
i olikalärarnalyckas fågymnasieskolan attämnentill hur bra%35

linjeelevema.positivamindreProgramelevema änsamarbeta. är
bedöm-positiva i sinyrkesämnenmedutbildningarpåElever är mer

ochfrån kärnämnenkunskaperkoppla ihoplyckaslärarening hurav
yrkes-påElevernautbildningar.på andraeleverkaraktärsämnen än

med yrkesämnenpåelevernapositivanågotlinjerna änär programmera
%.respektive knappt 70drygt

demedsamarbeteläraresuppfattningar stämmerElevernas om
Samarbetelärarekommittén hört ämnes-uttalanden övergöra.som

gymnasieskolansgamlaunder denmindreförekommer ängränserna nu
samarbetetförformella hindernågrainte finnsdettid. Lärarna säger att
blirsällananledningokändnågon för demdet nu.att avmeraavmen

Å lokala betygs-arbete medläraresuppgifternasidan tyderandra om
ellerundervisar imellan läraresamarbetetpåkriterier att sammasom

ökat.diskussioner harpedagogiskaOcksåökat.harbesläktade ämnen

kunskaperbehovelevernas8.4.3 Lärare tar avsom

undervisningsinutgångspunkt försom

behöverför elevertillkommitharmed gymnasiepoängSystemet att som
under-garanterademinstaundervisning deneller mindre änmera --

för-till derasundervisningskall fåvisningstiden anpassassomen
höstenriksdagens beslutundervisning. Efteroch behovkunskaper av
prop.skolfrågorvissapropositionenanledningmed1996 m.m.omav

motsättning mel-15 den1996/97:rskr.UbU l996/97:5,l995/96:206, är
kom-gymnasieskolan,i denoch målstymingtidsstyminglan somnya

harmålstymingens favör. Dettillpåtalat, avgjordtidigaremittén nu
elevernasskall efterundervisningstidenblivit tydligareännu att anpassas

behov.
gradframgångar i högomvittnat elevernaslärare har ärMånga att

takt och så längei sinstuderatid. Får elevernafråga varegenomen
undervisningsmetodemabättre. Attelevresultatetbehöver, bliroch en

behovefter elevernasinnehåll måsteundervisningens äroch anpassas
sitt arbete.reflekterarsjälvklarhet for lärare, översomen

forkändavid de skolorstuderat betygenKommittén har är attsom
behovintresse ochutgår från elevernasundervisningha avsomen

Även gåkunnadär kommerinte alla eleverkunskaper. utattensom
elever-kämämneskurser,i allagodkända betyggymnasieskolan med är

riksgenomsnittet.betyg bättre ännas
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Eleverna för sina studier vilket positivtstörretar ett ansvar -
påverkar deras resultat de får möjlighet påverka sina studierattom-
och får tillgång till lärarstöd. Någon gymnasieskola har skapat ettmera
tidsmässigt och pedagogiskt för elever själva söka sig tillutrymme att

undervisning då de sig behöva det.mera anser
Kommittén vill betona lärares inställning till elevers förmågaatt att

lära har betydelse för elevers studieframgång. Också lärares kun-stor
skaper avgörande för deras intresse för och beredskapär till samarbete.

Det finns kärnämneslärare inte kan tänka sig samarbeta medattsom
karaktärsämneslärare medan andra sådant samarbeteatt ärmenar en
förutsättning för eleverna skall kunna lära sig. finnsDet också lärareatt
i karaktärsämnen inte vill samarbeta, beroende på de själva harattsom
bristande kunskaper i kärnämnen. Någon skola har lärarna fort-gett
bildning i dyslexi, vilket lett till förståelse hos lärarna för eleverstörre

har svårigheter i studierna. finnsDet exempel på medvetnasom sats-
ningar både skolledning och lärare på lärarlag och med regelbundnaav
träffar varje vecka ... försöker förankraöver under-ämnesgränsema.
visningen i och i elevernas intresse. Det har lyckats bra.programmet

8.4.4 Elevers uppfattning undervisningenom

Detta kapitel inleddes med rekapitulering de motiv lågen av som
bakom gymnasiereformen. framgårDet således vad varit avsiktensom
med införa de åtta kärnämnena på alla denI allmännaatt de-program.
batten frågan elever på med yrkesämnenär skall haom program samma
kärnämnen eleverna på övriga huvudfrågoma. Detsom program en av

därför rimligt redovisa vad elevernaär själva har för uppfattningatt om
gymnasieskolansden kunskap de får i Enkätfrågoma till eleverna är

ställda så får vad de sig kunna inom de områdenatt vetaman anser som
undervisningen i kärnämnen.närmast Svaren givna enligtmotsvarar är

fyrgradig skala hög grad, ganska hög grad,i ganska liten gradi ien
och mycket liten grad.i

%90 eleverna gymnasieskolans kunskapsförmedlingattav anser
varit mycket eller ganska bra. Andelen positiva dock något lägreär
bland eleverna på med yrkesämnen 80 %. De elever harprogram som
högt betyg positiva övriga elever.är änmer

8Elevernas värdering sin gyrrmasieutbildning; Skolverkets 90,rapportav nr
1996



måletgymnasieskolan 133Når1997:1SOU

de fåttyrkesämnenmedpå% eleverna65 attanserprogramav
jämförti svenskamycket kunskapganskamycket ellerväldigt ny

på övrigaelevernamed %70 program.av
ellermycketfått väldigtdethälften elevernaEndast attanserav

gymnasietiden. Drygtunderkunskap i engelskamycket"ganska ny
kunskap.väldigt litefåttde%15 att nyanser

tillpositivayrkesämnenpå med% eleverna är55 programav
övrigapåelevernamatematik. %i 85kunskaperhållen mängd avny

Naturvetenskapspro-på% elevernapositiva. 100Nästanär avprogram
överrepresenteradebetyghar högteleverpostiva. De ärärgrammet som

posi-bland deunderrepresenteradelågt betygharmedan elever ärsom
underrepresenterade.ocksåtiva. Kvinnor är

samhällskunskap.undervisningen itillpositiva elevernaMer är
ganskamycket ellerväldigtfåttdeeleverna%70 attanserav

medpåandel elevernakunskap. Likamycket stor programavny
degymnasieskolankunskap ide fått göryrkesämnen attatt somanser

medjämförasandel börsamhällsdebatten. Dennamed i attkan hänga
sådanha fått% sigtill 45yrkesinriktade linjer endastpåeleverna anser

studieförberedandeeller linjerpåkunskap. Eleverna ärsomprogram
de iockså%70%. eleverpositiva 75-80 Dessa attär mest anser

olikalevnadsvillkor undermänniskorsfått kunskapgymnasieskolan om
fåtthasigyrkesämnenmedpåtider. % eleverna55 anserprogramav

eleveryrkeslinjemasbättrebetydligtkunskap, vilketdenna änär
%.35

ikunskapfått mycketde natur-Hälften eleverna att nyanserav
kunskap.

respektiveestetisk verksamhetkunskap itillInställningen ny
yrkesäm-medpåmycket negativ. Elevernaestetiska ärämnen program

%endast till 25elevermedan övriganegativa 40 % ärminstärnen
och kvinnorpositivabland deunderrepresenterade ärpositiva. Män är

överrepresenterade.
med yrkes-på% elevernadrygt 55Religionskunskap är programav

positiva.elever% övrigapositiva till medan 65 ärämnen programsav
de positiva.underrepresenterade blandMän är

mycketelevernakunskap i karaktärsämnenagällerdet ärNär ny
mycket ellerfått väldigtsig ha% elevernapositiva. 90 anserav

också fåttkunskapsområde harmycket kunskap. Dettaganska ny
efterfrågade.kunskap deväldigt mycketandelstörst avny
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8.4.5 Kommitténs kommentarer

Kommittén konstaterar eleverna minst positiva till deäratt ämnen som
ingår med litet antal timmar/gymnasiepoäng bland gymnasieskolansett
kärnämnen. Man kan naturligtvis dra olika slutsatser detta, antingenav

tiden i stället borde användas för de där elevernaatt behöverämnen
stöd, eller det finns för undervisningenatt utrymme göraattmera mer

engagerande. Att underrepresenterade bland de positiva i bådemän är
religionskunskap och estetisk verksamhet borde utmaning förvara en
lärarna. Kommittén vill lyfta fram de möjligheter densom nya gymna-
sieskolan koncentrera undervisningen till någon vecka iatt t.ex. ettger

då hela skolan kan sig miljöämne och eller religionägna natur
och etik eller organisera undervisningen i projektform med fleraatt
ämnen.

Också uppgifterna elevernas inställning till hur mycket de lär sigom
i engelska och matematik borde utmaning för lärarna. Somvara en
framgått elevernas resultat i dessa båda inteär så goda, iämnen synner-
het inte på med yrkesämnen.programmen

Engelska infördes obligatoriskt på dessa studievägar i ochämnesom
med gymnasierefonnen. På de gamla yrkeslinjema kunde engelska vara
tillvalsämne. Samtidigt eleverna har låg uppfattning den under-som om
visning de fått de sig ha goda kunskaper. Det vanskligtär attanser
spekulera i vad dessa motstridiga uppgifter kan bero på. Kan det ha sin
grund i svenska ungdomar engelska så mycket utanför skolanatt möter

de faktiskt lär sig där i skolan Eller det såatt elevernaän är attmera
sig ha för dem tillräcklig nivå i engelska redan efter grund-anser en

skolan Resultatet i engelska i gymnasieskolan det uttrycks i be-som
tyder inte på språkkunskapema utvecklats de borde.tygen att som

Också matematik infördes obligatoriskt eget i och medämnesom
gymnasierefonnen. Tidigare matematik tillvalsämne. Eleverna påettvar
yrkeslinjema fick dock matematikkunskaper undervisningen igenom
yrkesämnena. Ett tecken på detta eleverna ansåg sig kunnaär att mera
matematik de gått igenom gymnasieskolan innan.när Den matematikän
de hade då integrerad med yrkesämnet på tydligen skersättettvar som
i betydligt mindre utsträckning i dag.

Eleverna framgått positiva till undervisningenär i svenska.som mer
Också elevernas resultat de redovisas i betygen bättre i svenskaärsom
A i de övriga kämämnena. Undervisningenän i svenska såledessynes
ha hunnit längre i sin innehållsmässiga och metodiska utveckling deän
övriga kärnämnena. möjligEn förklaring till det bättre resultatet kan

svenska fanns under hela studietiden redan på deatt ämnevara som
gamla yrkeslinjema. Svenska fick dessutom i mitten 1980-taletav
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dvs. ii 16-klasser,bedrivaskundeundervisningenså sammaattresurser
matematikochengelskatillvalsämnenayrkesämnena. Isomgrupper

kundedetinnebarvilketi 30-grupper,elevernaundervisades attdäremot
verkstadstekniskfrånelevervårdlinjen ochfråneleverförekomma att

undervisningenanknytaMöjligheternaundervisadeslinje attensamt.gem
matematik iochi engelskamindre ändärigenomyrkesområdettill var

svenska.
siglärtmycket dehurocholikauppfattningElevernas ämnenom

arbetar.följd hur lärarnagymnasietidsinunder är aven

slutsatserKommitténs8.5

möjligheterelevernasfrågankopplas attdebattenallmännadenI om
Kommitténkämämnena.frågan attutbildning tillfullfölja sin anserom

innebärkämämnenauppmärksamheten till attkoncentrationen manav
påeleverutbildningen. Förgymnasialapå denförenkladvälhar synen

utbild-%fullt 30intekämämnenayrkesämnenmed är avprogram
och elevernasi yrkesämnenaundervisningGymnasieskolansningen.

enligtharindividerkreativaansvarsfulla ochsjälvständiga,tillbildning
i debatten.uppmärksamhet hittillsfått för litemeningkommitténs

ungdomarhel årskullundervisningenvill betonaKommittén att av en
hargymnasieskolan. Lärarnalärare iför allautmaningviktigär en

ambitionshöjning,dennagenomföra emotuppgiften att tainförställts att
utbild-allagymnasieskolanssamtidigtårskull,ialla ungdomar somen

betygs-ochalla kursplanerläroplanenändras, ärningar är nyany,
ochmål-medregelstyrda skolangamlaDen ersättsär nytt.systemet en

skallsjälvaelevernamedtillsammansskola, där lärarnaresultatstyrd
uppgift,gigantiskundervisningen. Detinnehållet i ärbestämma enom

denandra lärareyrke.nytt För ärinförmånga lärareställer ettsom
bekräftelsearbetssättomprövningoch behovetläroplanen enavavnya

reflekterattillämpar ellerredanpå det de över.
ocharbetamellanlikhetstecken sättför enkelt attnyttDet sättaär att

har lärare,eleverdentendensenelevresultat. Mengoda är att somsom
hararbetet,utgångspunkt förkunskaperbehovelevernastar somav

resultat.bättre
börmetodpeka överhärigenomKommittén vill inte tasut en som

andrasanammandeokritisktrekommenderar intealla. Vi ett avav
däre-Viförutsättningarna.dem till de trormetoder attutan egnaanpassa

människor,exempel. Vipåtvingadepå exempel. Inte atttror sommot
skullekanskearbetssättderasmöjlighetenförsigsjälva börjar attöppna
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kunna bli bättre, har tagit det första till förändring. Om de dåsteget tar
del andras exempel och blir inspirerade söka har deav att vägaregna
tagit nästa steg.

I vårt första betänkande redovisade vi några faktorer ärsom gemen-
för framgångsrika skolor. Rektor ledare den pedagogiskasamma som av

verksamheten har strategisk betydelse för skolans utveckling. Av lika
betydelse skolledningenstor för verksamheten skall utvecklasattsom

det i skolanär också finns lärareatt förändringsagenter ochär attsom
dessa får stöd i den rollen. Vi fann också skolledare och lärareatt som

elevernas behovtar utgångspunkt deras behov kunskaper ochsom av-
deras sociala situation oftare bereddaär sina arbets-att ompröva-
metoder och söka för nå målen.vägar Skolledare och lärareattnya som

läroplanen ochsätter programmålen i förgrunden kan på sitt arbetese
helhetsperspektiv.ett Detsamma gäller inte lärareur utgår frånsom

betygskriteriema eller låter timmarna i stället för elevernasstyrasom
behov undervisning för nå kunskapsmålen i kursplanema.att Denav
bild kommittén redovisade då har förstärkts det kommittén harav
kunnat under året gått sedan det första betänkandet.se som

Det kommittén redovisat här elevers studieresultat innebär detattom
fordras ansträngningar på mångastora plan för alla elever skallatt
kunna slutföra sina gymnasiestudier med godkända betyg. Grundskolan
har mycket för hurett väl elevernastort skall lyckas med sinaansvar
fortsatta studier. Kommunerna bör ägna ansträngningarännu större

dimensionera gymnasieskolanatt så eleverna kan gå på den utbild-att
ning de har intresse för och prioriteringen så eleverattav resurser

behöver stöd också får undervisning. Tidsstymingensom mera mera
måste med målstymingersättas läroplanen och kunskapsmålen skall-

i stället förrättesnöret timplanen.vara
Den utmaningen för alla, politiker,stora rektorer och lärare, är att

skapa den önskan förändring undervisningengör kan fångaattom som
in alla elevers intresse för lära.att

Gymnasierefonnen innebär, kommittén framhållit i mångasom
sammanhang, den förändringenstörsta den frivilliga skolanav som
någonsin gjorts i Sverige. Den gymnasieskolan beskrivs oftast inya
massmedia skola i kris. Kommittén medveten det finnsärsom en attom
problem och osäkerhet skolledare och lärare söker i skolansmen
vardagsarbete för bemästravägar svårigheterna.att Oftast förutsätter
lösningarna förändrat arbetssätt,ett på bättre sinett sätt tarsom
utgångspunkt i elevernas erfarenhet och behov kunskaper.av
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ochkärnämnenmellanSamverkan

gymnasieskolanikaraktärsämnen

Sörenssonuniversitetsadjunkt Katarinaav
pedagogikförInstitutionen

Göteborgs universitet

på,ställer kravläroplanenden ärförändring,förstå denFör att nyasom
insiktochkunskapoch lärare harskolledarenödvändigtdet att om

iutvecklingenpåverkapåverkat och kommervilka faktorer attsom
samhälle.arbetsliv och

andraliksom i de flestaarbetsmarknadenpåförändringarDessa är,
ochvaruproduktionssektompåverkadeindustriländer, starkt attav

konkurrenseninternationellaoch denutvecklas snabbttjänstesektom att
förinsatserföretagenundersökningar visarFlera attökar. gör storaatt
gällersker detförändringarkonkurrensförmåga. Storasin närförbättra

medarbetarnahoskompetenskravenökarDärmedorganisera arbetet.att
välfärdsutvecklingenförbetydelsekompetenskravens äroch ett av

arbetslivet i Sverige.utvecklingenhuvudmotiven för av
tillproduktionarbetslivetsdominerades1900-taletmittentillFram av

arbetsin-arbetsuppgifter med bretthantverksinriktadedelarstora av
med denförknippasLärling begreppGesäll ochnehåll. Mäster, är som

i arbetslivet.skedde heltpraktiska utbildningentiden. Den
andraefterindustriexpansionenmed den kraftigasambandI

Tayloristis-Införandetpå kompetens.förändrades kravenvärldskriget av
konkur-klara dåtidanödvändigt förarbetsprinciper ansågska attvara

ochhierarkiregelstyming,stordrift,medgenomfördesrenskrav, som
specialiserad kompe-starkttillledde, i sinarbetsdelning. Detta tur, en

medarbetarna.hostens
detstarkt påverkatsgymnasieskolan hariUndervisningen av

arbets-hierarki ochutpräglad70 medLgyTayloristiska synsättet
1970-taletinflytande påstarktUndervisningsteknologin fickdelning.

Indelningar iyrkesförberedande utbildningar.särskilt inom separata
ochavgörande fördet schemalagdadär närämnetämnesmoment, var

meka-inlärningen blevmedfördeskulle undervisas,hur eleven ettatt
vissinvarför lärdekunskap. Förståelse förniskt upprepande enmanav
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kunskap inte nödvändig. Kraven ställdes på så snabbtattvar snarare
möjligt skaffa sig kunskap ifrågasätta.utan attsom

Under delen 1980-talet började de varuproducerandesenare av
företagen ändra karaktär och därefter de tjänsteproduceradesnart
företagen. Långa serier, massproduktion började successivt medersättas
kundanpassad och kunskapsbaserad produktion. Kraven på med-
arbetarnas kompetens ökar.

Begrepp målstyming, grupporganisationer, decentralisering,som
befogenheter, kvalitet, problemlösning, flexibilitet får allt större
betydelse och mening inte bara i arbetslivet också i skola ochutan
utbildning.

Undervisningen i såväl grundskola gymnasieskola måstesom mer
inriktas på eleverna till självständigtträna sökande efteratt
kunskap i kombination med samverkan och träning i lagarbete.

Att lära för livet inte längre tillräckligt. "Att lära för läraär att
under hela livet, det gäller inom alla delar vårtär samhälle.som av

Ett utvecklingsinriktat lärande i skolan nödvändigt,ärmer om man
skall kunna eleverna utbildning, framtida krav imotge en som svarar
arbetslivet, vilket också framkommer i såväl reform läroplaner.som

Vad det då, mångaär gymnasieskolor har så svårtgör att attsom
genomföra den läroplanen Vid analys kan konstateras gamlaattnya
administrativa, byråkratiska rutiner fortfarande tillämpas.

Det finns flera exempel på rutiner, har sitt i den skola,som ursprung
utformades för hundra år sedan. Det dessa rutiner tillärsom storasom,

delar, fortfarande skolans verksamhet.styr
Som följd vidmakthållandet dessa traditionella rutiner för-en av av

blir undervisningens innehåll och utformning vid det gamla. bristI på
möjligheter döljer inte förverkligar utveckling,att attman, man genom

moderna rubriker påsätta gammalt innehåll.ett
Den läroplanen omöjlig genomföraär organisatoriskasenaste att om

förutsättningar inte skapas. Begrepp schema, klass, årskurs ochsom
går stick i med begreppämne kursutformadstäv skola med ökadesom

individuella val.
Med målstyrd, decentraliserad gymnasieskola finns alla förut-en

sättningar för utveckling och förändring, såväl innehållsmässigtatt som
organisatoriskt och pedagogiskt, metodiskt, skall kunna åstadkommas.

De förändringar, sker i arbetsliv och samhälle i formsom av
förändrade arbetsformer, yrkesroller och kompetenskrav fårnya nya
naturligtvis återverkningar i gymnasieskolan.

Kommunernas uppgift i detta sammanhang utifrån läroplaner-är att,
mål och riktlinjer gällande kursplaner och den lokala skolpla-samtnas

skolan frihet utforma undervisningen.attnen, ge
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förbereda förarbetslivet delsmodernaspegla detmåste delsUtbildning
högskolestudier.respektivegymnasie-

tillså deförändras,måstei utbildningarnaInnehållet att anpassas
in-påarbetsinnehåll. Kravenförändratochyrkesrollerförändrade

utbildningar ökar. Inte-iolika delarsamband mellannehållsmässiga
tillgymnasieskolanioch kärnämnenmellan karaktärsämnen är,gration

ämne längremitt integällernödvändig. Detexempel, att acceptera att
såmed andraintegrerasmåste dethelhet. Istället attämnen,utgör en

verklig-ökaroch därmedhelhet för elevendessa tillsammans utgör en
och motivationen.förståelsenhetsanknytningen,

haroch kärnämneni karaktärsämnenuppdelningGymnasieskolans
karaktärs-frånstjäl tidpåstår kärnämnenatill debatt, därlett attmanen

inte gårdetVerkligheteninte fallet. sär-Så är attattärämnena. nu
varandramåste stödjaoch karaktärsämnenaskilja Kärnämnenaämnena.

arbetslivetnödvändiga kompetensdentill för elevenoch är att somge
behöver.

arbetslagsoriente-förändrasundervisning måstebedrivaSättet motatt
arbets-förberedas för denskalldvs. elevernarad undervisning, typ av

i arbetslivet.de kommerform mötaatt
måste förändrasundervisningenkaraktär iArbetsuppgiftemas mot

indivi-medi kombinationsamarbetekräveruppgifter, mermersom
självständighet.ochduellt störreansvar

delstillinlämingsmetodik måsteUndervisnings- och anpassas
arbetsformer.förändradeteknikförståelse, dels

80-talen,ochbedrivits på under 70-undervisning harDe sätt, som
perio-ställt under dessaarbetslivetanpassade till de krav,har varit som

ställs andra kompetens-inför 2000-talet90-talet ochUnder slutetder. av
krav.

nödvändigtkunskap dethelhet ochpåMed denna attärnya syn
innehåll ikunskapsinhämtande ocheleverssamverkar kringlärare

arbets-samverkan iEnstrukturerad form tidigare.iutbildningar, änmer
på ökadbyggerundervisningförgrunden ämnes-lagsform är somen

ochplaneringsåvälbör omfattaarbetslagintegration. Samverkan i
frågor,inflytande imöjligheter tillundervisning,genomförande somav

undervisningssituationen.indirekt påverkardirekt ochsom
helheterså reellagenomförsämnesintegrationenviktigtDet attär att

haftverklighetsförankring har viKonstruerade uppgifterformas. utan
skallverklighetenBehoven ochsvenska skolan.tillräckligt i den varaav

styrande.
skolanii enbarttraditionella indelningen ärDen ämnenseparata en

Medutveckling.till arbetslivetsi förhållandeföråldrad på inlärningsyn
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andra arbetsformer och teknik helhetema annorlunda Delarny ut.ser
från olika måste fogasämnen för bilda de helhetema.attsamman nya

För klara pedagogisk utveckling i skolanatt krävs lärareen att sam-
arbetar i organiserade arbetslag, där och bidrar med sin kunskapvar en
vid planering arbetsinnehåll och arbetsuppgifter för eleverna.av

Syftet med arbetslagsarbete bland lärare lagets medlemmarär att
tillsammans skall utveckla innehåll och utfonnning undervisningenav
i enlighet med de krav, ställs dels i målen i läroplanen, dels isom
kurserna. Den pedagogiska utvecklingen i detta sammanhangär synner-
ligen viktig. Arbetsformer och undervisningsmetodik måste utvecklas
och i takt. Det den samlade kompetensenär hosanpassas samma ett
arbetslag, kan åstadkomma detta.som

förutsättningEn för lärare skall kunna samverka iatt arbetslag är att
organisatoriska förutsättningar Den läroplanen goda möjlig-ges. nya ger
heter för utformning arbetslag decentralisering ochsamtav av ansvar
befogenheter. Förutsättningarna dock traditionella rutiner,är höratt som

med tidigare läroplaner och organisationer, förändras ellersamman tas
bort. Schemat, såsom det traditionellt utformas, till exempel deär ett av

hindren för genomförandestörsta den läroplanen.av nya
Att arbeta i arbetslag innebär lärarna lämnar det traditionellaatt

arbeta och iställetsättet organiserar sigatt i lagarbete. Detta ställer, i sin
krav på förändring helatur, organisationen i skolan, meden över-av

gång till målstyming och decentralisering och befogenheter.av ansvar
Att arbeta i arbetslag innebär omfattande inflytande för varjeett mer

arbetslag. Framför allt gäller det inflytande, direkt och/eller indirektsom
påverkar planering, genomförande och utveckling utbildning ochav
undervisning.

Beslutsnivån lämnar på flertal områden skolledamivånett för att
istället ligga på arbetslagsnivå. Skolan får då plattare beslutsorganisa-en
tion och därmed försvinner flera led i beslutsprocessen.

Kortfattat kan definiera arbetslaget på följande sätt:man
En medlemmar arbetar klart formulerade mål. Lagetgrupp, motvars

har befogenheter besluta verksamhetensatt olika delar, dessom
utformning och genomförande. Laget planerar och genomför under-
visningen utifrån elevens totala utbildningsintentioner, vilket innebär att
utbildningens olika knytsämnen samman.

Att arbeta i arbetslag innebär att
ökaransvaret-

beslutsrätten vidgas
friheten Ökar-
kreativiteten ökar och initiativ större utrymme.egna ges
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och förnya under-möjligheter utvecklatilllederDetta större att
skerde förändringar,utformning i takt medinnehåll ochvisningens som

meningsfullhar påutifrån de krav elevernasamhälle ochi dagens en
undervisning.

ochpersonal ökararbetsglädjen bland skolansockså tilllederDet att
med bättreeffektivt ochgenomförasundervisningen kan ettatt mer

resursutnyttjande.
företeelser ienskildaArbetslagsutveckling kan inte enses som

målstymingomorganisation.i ljuset total Motorganisation, utan av en
skolledarrollinnebär, såväl lärarrolldecentralisering.och Detta att som

således inteverksamheten arbetslag påverkarorganisera iförändras. Att
organisationen i övrigt,också skolledarrollen ochlärarrollenbara utan

servicefunktioner i skolan.andra Deockså administration ochdvs.
organisationsförändringar.vidalltid bortsistnämnda glöms nästan

genomförandet ochhar vidskolledningen,Det ansvaretär som
helt och hålletfungerande arbetslag. berorväl Detvidmakthållandet av

skallgenomförandefasen,agerande underpå ledningsgruppens om man
arbetslag.organisera verksamheten ilyckas

genomförandet intebörjan bör medvetenRedan från attomman vara
Målsättningen måsteväl stödjas.dikteras uppifrånkan varamen

förändringsarbetet måste utfor-genomtänkt strategi föroch vältydlig en
i hela föränd-möjlighet aktivt deltalärare måsteSkolans attgesmas.
kontinuerligtvälutvecklat ochskolan skall lyckasringsarbetet. Om är ett

nödvändigt.skolledning och all personalsamarbete mellan
utvecklingsprojektgrund för tvåläroplanen har legat tillDen nya

Verk-Projekten drivsi gymnasieskolan.inom industriprogrammet av
för fabriks-VYN och Yrkesnämndenstadsindustrins Yrkesnämnd

utveckla industri-projektens huvudsyfteindustrin YFIND. Båda är att
gymnasieskolan.iprogrammet

gymnasieorter, tagitsprojekt Ny Fart har, på olikaVYN:sI etttre
består olika delar,utbildningssituationen. Projektethelhetsgrepp på av

skolledamas kompetens,samverkan, 2 ochnämligen: l Lokal Lärarnas
Ökad54 Kvalitetssäkring,3 Förändrat arbetssätt i undervisningen,

organisation, 7teknik i grundskolan, 6 Skolansrekrytering och bättre
utformning.Undervisningens innehåll och

inriktningenskola-företagprojekt SamverkanI YFIND:s tangerar
tilll öka antalet sökandeprojekt. vill med projektetVYN:s Man

gymnasieskolan, 2 få företag och skolatekniska utbildningar i att
APU-platser ifå utvecklade utbildningar medsamverka för lokaltatt

handledare,3 kompetensen hos lärare ochföretagen, höja
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4 skapa samverkansformer för kompetenshöjande åtgärder i skola och
företag, 5 skapa pedagogiska undervisningsformer, underlättarsom
inlärandet i skola och företag.

En de grundläggande förutsättningarna för medverkan i VYN:sav
projekt medverkande lärare ingick i arbetslag bestående såvälattvar av
kärnämnen karaktärsämnen. Ett antal skolor signalerade, istortsom
initialskedet, sitt intresse för medverkan i projektet och sade sig också
arbeta i arbetslag. Vid granskning visade det sig ingen skolanärmare att
arbetade i organiserade arbetslag. detI hela arbetade precisstora man
"som alltid gjort.man

Samverkan mellan olika bedrevs antingen varvningämnen som av
dvs. schemateknisk åtgärd gickämnen, på praktiskaut atten som varva

med teoretiska eller också handlade detämnen ha gemensammaattom
skrivningar inom ämnet. någonI mån förekom projektarbeten mellan
olika huvudsakligen två ämnesområden.ämnen, Projekttiden var
begränsad och några organisatoriskt utformade arbetslag med kontinuer-
lig samverkan det inte fråga fortfarandeDet schema, tidervar om. var
och timmar styrde undervisningen och inte elevernas behovsom av
undervisning. Alltför många skolors arbetsformer i förändringsarbetet
kunde planerad, strategisk verksamhet liknas vid ideligaän brand-mer
kårsutryckningar i spår följer dålig hushållning med befintligavars
resurser.

projektetsFör del handlade det först skapa förutsätt-attnu om
ningarna för genomförandet projektet, dvs. hjälpa till genomföraattav
delar den läroplanen, och samtidigt driva projektet framåt. Enav nya
nulägesanalys utfördes på respektive medverkande skola med inrikt-
ning på det aktuella Skolledare och lärare, både kärnämnenprogrammet.
och karaktärsämnen, intervjuades. På intervjuades också elever.orten

Frågor ställdes kring följande områden: Arbetsorganisation, sam-
verkan, arbetsformer och undervisningsmetoder, utbildningens innehåll,
läromedel.

Vid redovisningen resultaten från nulägesanalysen tillfälleav gavs
till diskussion kring dels utvecklingen projektet, dels denav nya
läroplanen. Redan kunde konstateras schemaläggningen, såsomattnu
den utformad, lade hinder i för kontinuerlig samverkanvägenvar
mellan Dessutom saknades, i alltförämnen. många fall, kunskap om
anledning till samverkan och hur sådan samverkan skulle kunnaen
utformas.

ledNästa i projektarbetet genomföra intervjuer medattvar represen-
för lokala företag. Syftet dubbelt. Dels villetanter vi få kunskapvar om

det lokala arbetslivets krav på kompetens hos framtida medarbetare samt
vilka önskemål har vad gäller skola och utbildning, dels ville viman
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denna fasarbetslivet. Idet lokalakontakter medgodaetablera av
karaktärsämnenochbåde i kärnämnenlärarnadeltogprojektarbetet

intervjutillfällenavidbieffekt lärarnafickvilketintervjuare, attsomsom
dess påverkanarbetslivet ochförhållandena idirektinfonn ationfick om

med fleradirektkontaktundervisningutbildning ochpå samt represen-
ochförståelsemärkbart ökadblevResultatet störreför företag.tanter en

skolan.iförändringsarbetetförintresse
i riktningförändringsarbeteåstadkommakunna motFör att sam-
organisatoriska ochkrävskategorierolikamellan lärareverkan av

områdenför varandrasoch respektkunskapförutsättningar,praktiska
och tydligaaktivaSkolledningensattitydförändiing.samt engagemang

grundförutsättningar.målsättning är
Tillgenomförts.intervjuerhar liknandeprojektYFIND:sInom

utförtsintervjuernaprojekt harfrån VYN:sskillnad representanterav
företag.skola ochför

projekten ochinom de bådavarit desammaFrågeställningarna har
ocharbetsorganisationföretaget, 2informationomfattat l om

4 samverkanochi framtidenmedarbetarkompetens3arbetsformer,
ledningsgrupp,förhargymnasieskola. Totaltindustri representanter-

på sjuttio företagföreträdarefackligaproduktionarbetsledare och samt
mångaifrågasättas. Förvetenskapliga metoden kanintervjuats. Den

undersökning Viinomintervjuareså mångafelkällor då sammaagerar
intervjuerna. Dessutomflerfaldiga syftet medihåg detkommaskall då

helt i linjedessa studierresultaten frånkonstateras ärhar kunnat att
vetenskapligaerkäntutförda medundersökningarfrånmed resultat

metoder.
utbildning,bredkring begreppdiskuterasintervjuernaVid gene-som

social kompetens.ochbaskunskaperspecifika kunskaper,ochrella
följande:begreppomfattar dessadragI stora

hur arbetarkunskaperskall ha godamedarbetareFramtida om man
och befogenheter.decentraliseratorganisationer medmålstyrdai ansvar

vad innebärarbetslag och detsamverka iförmåga kunnaskall haDe att
inomindividuelltha ettatt gruppens ram.ansvar

defi-baskunskaper. Baskunskapergodaskall haVarje medarbetare
engelska,yrkestekniska kunskaper,grundläggandenieras matema-som

ekonomi, kvali-fysik, tyska,kemi,datateknik, svenska, lagarbete,tik,
och hälsa.religion, idrotthistoria,samhällskunskap,tetssäkring,

ha inhämtat imedarbetarnakommandeBaskunskapema skall de
föredrar företagendäremot,Branschspeciñka kunskaper,skolan. att

på hand.sin personalutbilda egen
framstår tydligt ioch företagmellan skolasamverkanVikten av

organiserat och välut-innebärföretagens delintervjusvaren. För ett
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fonnat samarbete, har möjligheter påverka utbild-att större attman
ningens innehåll och utformning och på så kan rekrytera moti-sätt mer
verade och kompetenta medarbetare.

skolansFör del innebär samarbetet, med företagens hjälpatt man
kontinuerligt kan uppdatera utbildningen, så eleverna alltid fåratt en
modern utbildning och undervisning.

Kontinuerlig samverkan och utveckling rutiner för arbetsplatsför-av
lagd utbildning måste utarbetas.

Skola och företag har mycket lära varandra, väl organi-att av om en
serad och innehållsväsentlig samverkan skall kunna etableras och vid-
makthållas. Kontinuitet i samarbetet viktigt. Samarbetet måste ske påär
lika villkor och baseras på vinna/vinna-koncept.ett

Den sociala kompetensen definieras personligt uppträdande, etiksom
och moral, stil och uppförande samarbete och samverkan.samt

Intressant konstatera ovanstående begrepp inte definierasär påatt att
utförliga i skolan i arbetslivet. Som exempel kansättsamma som

lärare definierar begreppet baskunskapernämnas i läsa,att termer av
räkna, skriva medan begreppet i arbetslivet har betydligt vidareen
definition se ovan. Om skolan skall kunna leva till de kravupp som
omvärlden ställer måste de grundläggande faktorerna atten av vara man
talar språk eller åtminstone definierar väsentliga begrepp påsamma

sätt.samma
Det klart överbryggande resultatet arbetslivet ställer krav påär att en

tvärvetenskapligt utformad utbildning bestående såväl naturveten-av
skap-teknik samhällsvetenskap-hum aniora. påförsöksorter-Lärarnasom

har konstaterat nödvändiga åtgärder för utveckla dettaatt ärattna att
skapa årskurslöst arbetssätt, arbeta i arbetslag, utvecklaett att att
processutformade arbetsuppgifter baserade på ämnesintegration mellan
karaktärsämnen och kärnämnen, utveckla pedagogiska metoder förnya
undervisning och inlärning utveckla kursplaner bygger påsamt som
ämnesintegration. Reformen och den läroplanen alla möjligheternya ger
till förändring i denna riktning.

Inom projektets har också intentionen varit utforska vilkenattram
kompetensutveckling, lärare/handledaretyp och skolledare kanav som

behöva inför förändringsarbetet. Under arbetets gång har behovet utkris-
talliserats och kommit omfatta ledarskap, organisationsutveckling,att
kunskap medarbetarsamtal, hur bedriva utvecklingsarbete, vadom

med elevinflytande, processbaserad undervisning, social kompe-menas
marknadsföring och kvalitetssäkring. intressanttens, En iakttagelse är

skolledare och lärare har behov slagsatt kompetensutveck-av samma
ling.
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projektarbetet, såsom detkonstaterasSammanfattningsvis kan att
och vidareutvecklinggenomförandefick formenutvecklades, avav
vilka projektarbetet bästskolor, vidläroplanen. Dedelar i den nya

och visataktivt projektetskolledningar,framskridit, har haft stöttatsom
skapat möjligheter förskolans målinriktning vad gällertydlig samt

aktivt delta i utvecklingsarbetet.och personallärare attannan
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Örändringsstrategiers effektivitetF

implikationer för gymnasiereformen

docent Flemming och tekn.lic. SofiaNorrgren Börjessonav
CORE, Chalmers Tekniska Högskola

Dokumentets syfte och disposition1

dokument syftarDetta till allmän förståelse de principielltatt ge en om
olika utgångspunkter och finns för driva förändrings-ansatser attsom
arbete vilka resultat olika strategier har på effektiviteten. Doku-samt

adresserar också frågan vilka implikationer detta förmentet ger gym-
nasiereformen.

Först allmän översikt hur forskning förändring harges en om om
utvecklats, följt presentation två olika förändringsstrategier.av en av
Därefter redovisas urval resultat från utvärdering 69ett av en av
svenska organisationer med avseende på deras effektivitetsutveckling
utifrån deras respektive förändringsansats. Till sist diskuteras specifikt

förslag till hur gymnasieskolan skulle kunna hantera sin förändrings-ett

process.

Teorier2 förändringom

flera decennierI har förändringsarbete i organisationer diskuterats och
frågan i vilken grad det möjligt förändringar harär att styra röntom

intressealltmer harDet exempelvis hävdats organisationersatt
fortbestånd bestäms darwinistiskt utvecklingsförlopp; denärmastettav
verksamheter råkar på och vid ögonblickrätt sätt rättmutera ärsom
också de överlever. sådant skulleEtt innebära ledningensynsätt attsom
har begränsat och få möjligheter påverkamanöverutrymmeett att
organisationens färdriktning.

Goodman, P.S., Gurke, L.B., Studies of Change in Organizations A-
inStatus Report, Change Organizations, Jossey-Bass, San Francisco, 1982.in
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Även i andra avseenden har forskning kring förändring präglats av
meningsskiljaktigheter.interna Bland de frågor kan nämnas är:som

Förändras organisation rationella överväganden ochen genom processer
eller på grund de olika aktörernas kamp herraväldet överav om
organisationens riktning förändringskompetens i första handHänger

med radikala förändringar förklaraseller i vilken grad kan densamman
successivt växande kompetens utifrån stegvist förändrings-ettav en

arbete
åren harUnder de allra det forskningsenaste presenterats som

förändringfstuderat organisationers hantera omvärldens krav påsätt att
och lämnat fallstudieansatsen till förmån för bredare empirisksom en

Vårbas. forskning ansluter sig till denna tradition, tillika till deegen
teorier individuellt och organisatoriskt lärande betraktarom som
människors och arbetsplatsers kompetensutveckling ömsesidigtsom
beroende ömsesidiga beroende skapar förutsättningar för iDetta att
växelverkan främja såväl positiv utveckling människors välbe-en av
finnande organisationers överlevnad och tillväxt.som

effektiv förändring2.1 Vad är

Att förändra organisation handlar förenklat öka dess förmågaatten om
ochha kontroll sin utveckling överlevnad. Effektiv förändringöveratt

kan därför definieras kapaciteten uppnå kortsiktiga resultatför-attsom
och med i långsiktiga åtgärder.bättringar dessa grund investeraatt som

Kortsiktig effektivitet uppnås produktivitets- och kvalitetsförbätt-genom
ringar, medan långsiktig effektivitet uppnås medarbetarnaattgenom
kompetensutvecklas och deras arbetsvillkor förbättras. Därmed äratt
effektivitetsutveckling beroende både vad-aspekter att saker för-rättav
bättras hur-aspekter påoch vilket det görs.sätt

hur-aspekterEn förändrings vad- och ömsesidigt beroendeär av
organisationvarandra. I kan ledningspersoner och hat.ex. experteren

klar uppfattning vad behöver förändras, inte till-en om som men om

z Eisenstat,Beer, M., R.A., Spector, B., The Critical Path Corporateto
Harvard Business SchoolRenewal, Press, Boston, 1990.

Learning3 Argyris, C., and Action: Individual andReasoning,
Organizational, Jossey-Bass, Francisco, respektiveSan 1982 Senge, P., P.S.,

FifthThe Discipline The Art and of Organization,Practice Learning-
Doubleday York,Currency, New 1990.
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utbytetförändringen kommermedarbetare attmångaräckligt accepterar
ständigadaggenomförs iorganisationermångabegränsat. Inombli

förändringarradikalabehovetsamtidigtförbättringarmindre avsom
ständigtochomvärlden turbulentkompliceras ärSituationenökar. attav

instabila.därmed alltmerblirmålbildemautvecklas;
organisa-krävssituationmångfacetteradedennahantera attFör att

Utveck-förändringsarbetet.kunskap itillgängligutnyttjar alltionen
dagensorganisationer mötateambaserade är sätt attettlingen mot

situationf komplexai dag såskall lösasproblem ärDekomplexa som
såvälPålösa dem.kansjälvavanligtvis inteindividerenskildaatt

fram arbetsgrupperdärfördetmedarbetamivåemalednings- växersom
mycketbesitterkunnande störresamlade avsevärtutifrån sitt ensom

problemlösningsförmåga.

förändringiFörändringsarbete2.2

frånförändratssuccessivtharförändringsarbeteorganisatorisktpåSynen
skallförändringentill hurförändrasbehövervadbetonaatt som

inneburitlärandeperspektivet harSenare årgenomföras. engenom --
mednödvändig. Detförändring ärpå varförfokusering ärökad även en

tydliggjortdecennietdetunder att:0rd förstandra senaste mansom

dessberoendeförändringförmåga till attOrganisationers är av
handlings-sittreflekterandemedvetet omprövarmedlemmar genom

ibeteendesittoreflekteratdeän attmönster anpassarsnarare
reflekte-medvetetimitation. Dendirektiv ellermedenlighet genom

kanhandlingsmönster utgörasägasförändringenrande enav
imitationFörändringdouble-loop learning.s.k.spegling genomav
learning.single-looppå s.k.exempeldirektivföljereller äratt man

allt-förändringarmotståndbearbeta är ettAcceptans motattgenom
avstannandeellerendast tilllederochför momentansynsättsnävt

förändring.

lärandeochförändringmellanskiljelinjengårSammanfattningsvis
reflekteran-medveteterhålls enbartförändringbeståendei det att genom

Team-Based4 Mohrman, A.M., DesigningCohen, S.G.,Mohrman, S.A.,
H., Denrespektive Hart,Francisco, l995SanJossey-Bass,Organizations,

och ledaförändraRendahl, J.E., Attarbetsorganisationen, imoderna
Stockholm, 1996.Strategi,VISarbete,morgondagens
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de varför respektive huröver förändring skall ske. Därvidlag ären
förändringens hur- och varför-aspekter överordnade dess vad-aspekter.

3 Två olika förändringsstrategier

det praktiskaI förändringsarbetet bland företag och organisationer, kan
två liknande handlings- respektivetyper tankemönster urskiljas.av

forskningsUtifrån amerikansk har vi vidareutvecklat begreppsramen
identifierar dels programmatisk dels inlärnings-strategi,som en en

Båda strategiema innehåller såvälstrategi. tanke- handlingskompo-som
Skillnaden den programmatiskanenter. är strategin deduktivatt är mer

tankeplanhandling, medan inlämingsstrategin induktiv ochär mer
interaktiv handlingtankehandling&gt;tanke.

..

3.1 Programmatisk strategi

Utgångspunkter och underliggande logik. Den programmatiska
strategin bygger på linjär logik innebär det förväg gåriatten attsom
definiera framtida önskvärda tillstånd. Med den linjära logiken följer
också det eftersträvansvärt sigatt är från tillståndär att ta ettsom
nuläge till önskat tillstånd börläge,ett inspirerasannat ochattgenom
snegla på andra företags exempel eller med hjälp färdig-expertersav
utvecklade metoder för genomförande förändringar. Detav program-
matiska tänkandet präglat mål och medel;är varför vidtarav man en
förändring underordnad betydelse.är Därav följer också ärav att man
planeringsorienterad och försöker omsorgsfulla analyser ochgenom
förberedelser skapa kontrollerad förändringprocess.en

Genomförande. Genomförandet förändring sker i allmänhetav en
projektarbete. Utifrån tidigt gjord specifikation vadgenom en av som

bör uppnås, genomförs analyser, planering och sekventiell implemente-
ring. De sakkunniga och i formell mening maktägande skallpersonerna
successivt reducera osäkerheten hur går frän tillstånd tillett ettom man

Förändringsprocessen medannat. andra ord relativt formaliserad.är
Innehåll och inriktning. Strävan efter linjär, kontrolleraden

förändringsprocess medför fokus för förändringsarbetet, dvs. vadatt som
skall förändras, blir relativt smalt. Kraftsamlingen sker oftast kring ett
eller fåtal problem i Man koncentrerarett sig på fåtaltaget. gärna ett

5 Beer et.al. ibid., 1990.
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i dvs. använder sig någon ellerförändringsverktyg taget, avman
ledamtbildning, pilotprojekt, kvali-några verktyg såsom styrsystem,nya

eller informationskampanjer.tetsgrupper

Inlämingsstrategin3.2

och underliggande logik. Inlämingsstrategin bygger påUtgångspunkter
interaktiv logik vilken successivt söker skapa meninggenom man enen

uppnåoch förståelse för organisationen på vad behöverär väg,vart man
behöver förändras. under-inte minst, varför organisationen Denmen
insikt organisationensliggande tanken omfattar därmed atten om

ka_n påverkas, varken målet eller dit exakt kanframtid vägenattmen
på förhand.bestämmas

Även skiljer sig frånockså denna strategi ledningsdriven denärom
medarbetarna iden programmatiska i det den tidigt attatt engagerar

föreställningsramar varförskapa visioner eller gemensamma om
skapaförändringen nödvändig. detta arbete det väsentligtIär är att en

och organisationensinteraktion mellan medarbetarnas personliga mål
målen. ocksåmål och med avseende på dessa operationalisera Det äratt

alignment hurviktigt skapa s.k. task alignment. Med taskatt avses
medarbetarnas arbetsroller, ansvarsområden och samarbete omorganise-

och mål.för uppnå medarbetarnas organisationensattras
inteGenomförande. En central utgångspunkt det baraär äratt en

sinenda t.ex. ledningen har monopol på eller i kraftgrupp avsom -
besitter på organisationen skall Inlär-kompetens hur förändras.svaret-

ningsstrategin inbegriper top-down/bott0m-up dvs.därför ansats,en
medarbetare tidigt i förändringsarbetet. Snarareäven änengageras en

strikt planering karakteriseras arbetet balans mellan improvisationav en
och planering successivt sökande efter förbättrade arbets- ochsamt ett
organiseringsmetoder.

Innehåll inriktning. interaktiva logiken och det bredaoch Den
i förändringsprocessen medför inlärningsstrateginattengagemanget

förändringens omfattning med avseende på vadpräglas pluralism ienav
förändras. angriper flertal problem ochskall Därav följer denatt ettsom

möjliga förbättringsområden samtidigt, tillika använder flertal olikaett
förändringsverktyg parallellt.
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Ledningssystemets3.3 betydelse för förändringsarbetet

förknippadesLänge framgångsrikt förändringsarbete med förekomsten
eldsjälar°enskilda eller chefer på olika nivåer bildar för-av som

ändringsledare. Dessa förväntades driva och entusiasmera medarbetarna
förändringsarbeteUtill sig iatt engagera

Betydelsen ledningssystem har påtalats i otaliga fallstudier,etav men
Ävenhar också ifrågasätts. konsekvent och positiv inställningom en

från ledningen underlättar förändringsarbetet, sådan inställningär en
utfallfaktiskt inte nödvändig förutsättning för positivt Andraetten

forskare har påpekat förändringsivrare ofta på längre sikt påatt stöter
motstånd vilket resulterar i problem.

faktumDet de flesta organisationer fortfarande måste betraktasatt
hierarkiska med tydlig obalans i fråga maktför-systemsom en om

delning, medför det inte går bortse från ledningens betydelse.att att
insatsDess inte viktig symbol för för-är annat ettom som en- -

kroppsligande förändringsprocessen och skänker legitimitetden iav
medarbetarnas därför viktigtDet högsta ledningenögon. är öppetatt
visar sin tilltro till visionema vid sidan högtidliga tal vidäven av-
speciella sammankomster synlig och aktivt deltagande iärsamt-
förändringsarbetet.

harDet visats chefer på mellannivå viktiga grindvakteräratt som
förändringsarbeteti Mellanchefer oftast många till antalet och detär

finns därför risk fraktionsbildning och maktkamp mellan olikaatten
funktionella perspektiv uppstår. Det finns risk de förhåller sigatten
passiva till förändringsarbetet eller väljer ensidigt prioritera detatt
löpande arbetet enligt invanda Ledare på mellannivå harmönster.
vanligtvis befordrats på sina meriter i det gamla, existerande systemet
och kan på så vis det svårt medverka i förändraatt att ett systemanse

tidigare dem.gynnatsom

6 Å.,Philips, En studie aktörsskap arbetsorganisatorisktiav
utvecklingsarbete, Handelshögskolan diss, Stockholm, 1989.

7 Norrgren, F., Förändringsstrategier, i Rendahl, J.E., Att förändra och
leda morgondagens arbete, VIS Strategi, Stockholm, 1996.

8 ibid.,Beer et.al., 1990.

9 Ibid.
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strategiersolikamellanskillnaddet någonFinns4

effektivitet

ochföretagsvenskautvärdering 69genomfördesUnder 1995 aven
forsknings-upplagdtill brettknutnatidigare varitförvaltningar ensom

förändrings-erfarenhetergjordasyntetiseraSyftetverksamhet. att avvar
olikaförhållningssättolikaprioriterades relateraFramföralltarbete. att -

kundeeffektivitetsutvecklingtill denförändringsstralegier som-
förändringsarbetet.tillhänföras

ocharbetsplatsertill olikasändes 78frågeformuläromfattandeEtt av
frågortillfredsställande. Förutomvilketfrån 69,inkomdessa är omsvar

ledningssystemetsingick frågorkaraktär,förändringsarbetets om
erfarenhetertidigarepolitiska spel,konflikter, avomengagemang,

hårda faktorersåväleffektivitetsutvecklingutvecklingsarbete och av
t.ex. arbetsut-mjuka aspekterledtiderproduktivitet,t.ex. som

forändringsbenägenhet.personalensmotivation,formning,
omsorgsverksam-vård- ochifrån skolor,ingick alltundersökningenI

Storleksmässigtindustriföretag.högteknologiskatjänsteföretag tillhet,
anställda.tillfrån l 000organisationerna 15varierade

detrenodlade former,iförekommerstrategier inte samtEftersom
enskildvid sida iförekomma sidakanolika strategierfaktum att en
innebärkorrelativ Dettautifrånredovisas dataorganisation, ansats.en
strategirespektivepåmed avseendeutvecklingsgradarbetsplatsensatt

Resultateteffektivitetsutveckling.till gradenrelationisätts avav
skillnaderpåentydigtoch pekaromfattandeundersökningen attär

föreligger.effektivitetstrategiersmellan olika

undersökningenResultat4.1 av

strategi pårespektivetvå indexarbetsplats har givitsVarje mätersom
strategi.otydligstrategi,mycket tydlig 1skala 5femgradigen

två olikaindextilldelatsarbetsplats harVarje mäteräven ett som
huruppgifterbyggt påhårt,effektivitetsmått. indexEtt är manom

kvalitetsnivå, produktivitet,påverkatförändringsarbetetattansett
andra indexetkostnadsnivå. Detleveranssäkerhet och ärledtider,

arbetstillfredsställel-de anställdassåsompå faktorermjukt, byggt t.ex.
indexarbetsförmåga. På dessaarbetsmiljö,kompetensutveckling, samse,

från till +1.Korrelationenkorrelationsanalys gjorts.har mätsen
exakt lika värdendetföreliggerkorrelation +1Perfekt ärpositiv om

Effektivitet.strategiTypl-5 på bådaskalan parametrarna resp.av
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perfektEn korrelation -1 föreliggernegativ harparametrarnaom en av
lägsta värde samtidigt den andra har högsta värde. Ingen korrela-som
tion 0,0 föreligger då värdena på de båda enbartparametrarna är
slumpvist relaterade till varandra. I tabellen nedan visas sambandet
mellan strategi och de båda effektivitetsmåtten:

Organisatorisk Effektiva
effektivitet arbetsvillkor

Programmatisk
-0,l0strategi 0,02

Inlärningsstrategi °0,59 0,57 °

signifikant 0.01p

Tabell Samband1 mellan strategi och effektivitet

Som framgår tabellen det endast inlärningsstrateginär på ettav som
statistiskt säkerställt samvarierar med effektivitetsmåttcn.sätt Förenklat
innebär resultatet i utsträckning arbetsplatsstörreattovan en
tillämpar inlämingsstrategi för förändring desto effektivi-en mer anses
tetsutvecklingen har påverkats positivt. Den programmatiska strategin

emellertid s.k. O-korreleradär med effektivitet, dvs. den har inget
samband med effektivitetspåverkan.

Inlämingsstrategins betydelse skulle emellertid delvis kunna förklaras
det ledarskapet fungerarär bakomliggandeatt för-av som som en

klaring, dvs. sambandet med effektivitetsutvecklingenatt egentligen
förklaras såväl den högre ledningen mellancheferatt särskiltärav som
engagerade och drivande. För detta gjordes statistiska analyserprövaatt
där inverkan ledarskap hölls konstant. Detta samband redovisas iav
tabell två nedan:
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KonstanthållningavInlärnings- Konstanthållning av
mellanchefershögre ledningsstrategi

engagemang engagemang

Organisatorisk
0,59 0,47 6ejfektivitet 0,5

Effektiva
7 0,40°° 0,50°arbetsvillkor 0,5

signifikant° 0.01p

effektivitet inlärningsstrategi dåSamband ochTabell 2 mellan
ledningens roll borträknats

ledningensSom framgår Tabell spelar den högre2 engagemangav
i förändringsarbetet. Sambandet sjunkerviss roll för effektivitetenen

för de båda effektivitets-från till respektive från 0,57 till 0,400,59 0,47
horisontalled. Huruvida mellanchefermåtten dvs. jämförelse ien

sig eller inte i förändringsarbetet förefaller inte spela någonengagerar
inte förändrarnämnvärd roll. tabellen detta sambandetI attsyns genom

sig särskilt mycket enbart från till respektive från 0,57 till0,59 0,56
dvs. i det generella sambandet mellan0,50, stort sett samma som

effektivitet och inlämingsstrategi. Skillnaden mellan då högsta led-
inte förklaraningen bryr sig eller emellertid såpass liten det kanär att

inlämingsstrategis det strategiframgång. Med andra ord, valär aven
betydelsefullt huruvida ledningen högsta ellerär änsom snarare

mellanchefer drivande och synlig i förändringsarbetet.är
undersökningen ingick också frågor vilka konkreta verktygI somom

i förändringsarbetet, och i vilken utsträckning de begagnats. Ianvänts
tabellen nedan redovisas på sambandet mellan olika föränd-exempel
ringsverktyg och deras påverkan på de två effektivitet.typerna av
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Organisatorisk Effektiva
effektivitet arbetsvillkor

Verktyg
Formell x0,31 0,44omorganisation

modeller förNya
styrning/lönesättning x0,23 °0,29
Erfarenhetsutbyte x0,23 0,24 xinom org.
Erfarenhetsutbyte andra 0,14 0,21org.
Pilotprojekt 0,06 0,04
Expertrådgivning 0,02 0,02
Informationssatsningar 0,05 0,02
Ledarutbildning -0,0l -,l0

0.05p
0.01p

SambandTabell 3 mellan förändringsverktyg effektivitetoch

Som framgår tabellen har enskilda verktyg endast undantagsvisav
påtagliga samband med effektivitetspåverkan. Särskilt noterbart ocksåär

några litteraturens och praktikens omhuldade verktyg inteatt mestav
har sig positivt eller negativt samband med effektivitet. Att förlitavare
sig på informera fram förändring, på pilotprojekt, expertför-att att satsa
slag eller utbilda ledare förefaller inte påverka resultatutvecklingen.att

framkomDet också den programmatiska strategin förlitar sigatt mer
på verktyg alla lära ut-karaktär, medan inlämingsstrateginärsom av

förknippad med såväl stymingsverktyg t.ex. löneformervar mer som
erfarenhetsutbyte och experiment med arbetsutformning.

Vi vill avslutningsvis bara påpeka undersökningens resultatatt
väl med vad andra undersökningar, såväl Sverigeiöverensstämmer som

i USA, visat.

Gymnasiereformen5 undantagett-

Föregående avsnitt har beskrivit sambandet mellan förändringsstrategi
och olika aspekter effektivitetsutveckling. resultatDe redovisa-av som
des speglar de generella sambanden hänsyn till specifikautan tagen
omständigheter. Undersökningen kunde emellertid ii belägga detatt
förekom några påtagliga skillnader relativt kategoriseringarnär grova



157Bilaga 21997:1SOU

ochägarform,offentlig/privatmellanmaterialet, varu-gjordes t.ex.av
tjänsteproduktion.

förändringförgiltighetresultatensgällerVadObservera gym-av
förändrings-Studiernödvändig.nasieskolan reservation omär en

undersökningenredovisade ihärdenochallmänhetarbete i
skolor.inkluderatomfattningbegränsadendastharsynnerhet i

blirnödvändighetmednedanståendeföljerDärav att resonemang
tentativt

förändringsstrategivalochGymnasieskolan av

inlärningsstrategidåfallsärskildafinnsdetfråganharTeoretiskt enom
ansågsdiskuterats. fallpå sådanaExempelinadekvat vara:skulle vara

mellankonflikterstarkaplågatstidlångsedanArbetsplatser avsom
vilketledning,ochanställdamellananställda ellerolika avgrupper

kapital.socialtnegativtuppkommitdettilllett ettatt
ochproduktutvecklingochsin tjänste-försummArbetsplatser atsom

tjänste/nuvarandeinsegamla lagrar, attpå attvilar utansom
krav.med tidenslinjeiintevaruutbud är

förutsättningartvådessakombinationsåkanDet att avenvara
påfastgymnasieskolan,svenska ettdendelarförföreligger stora av

flerasedandetkonstateraskanDet attmångfacetterat gym-sätt.
ochpolitikerspåreaktionernegativauppkommittillbakanasiereformer

varitskolanlärarkåren. Trotsfrånförändringar atttillförslagSkolverkets
rationaliseringkraftigadenverksamhetoffentligdelexpansiv utanaven

harverk,affärsdrivandeellernäringslivetprivatapågått inomsom
ocksåkanFörändringstaktenpositivt.inte tagitsfömyelsekrav sesemot
negativaarbetslivssektorer. Deandratillförhållandemåttlig isom

därförföreslagits kan ettförändringarpå dereaktionerna ses somsom
huvudmänförtroendekapital mellanbegränsatfinnsdetuttryck för ettatt

legitimitetbegränsadedenkan läggasdettaTillanställda.och som
Rektorer,värld.skolansinomauktoritetsutövande harochlednings-

handi förstaintelång tidsedanharstudierektorer utsettsochskolchefer
administrativsenioritet,harSnarareledaregenskaper.basispå av

grundenvaritunderifrånellerovanifrånsocialförmåga eller acceptans
schema-skickligaantingendedärför ärLedarebefordran. attför utses

° ibid. 1996.F.,Norrgren,
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läggare, ekonomer kan huvudmän eller samarbets-som spara pengar
inriktade i relation till lärarna. Dessa kan knappast förväntas gå i
bräschen för kraftfull förnyelse. Generellt finns det också i s.k.
professionella organisationer utbredd skepticism ledningsut-moten
övande.

Ett tecken på bristande socialt förtroendekapitalannat det lågautgör
införandettempo teambaserade arbetsformer haft inom skolan.som av

Lärarteam arbetar genuint gränsöverskridande över årskurs-,som t.ex.
studie- och ämnesgränser med planering och arbetsfördel-gemensam
ning fortfarande inteär vanligt, det den individualiseradeutan är
arbetsformen alltjämt dominerar.som

Vad gäller det andra typfallet då inlämingsstrategi olämpligen anses
förlegat tjänsteutbud kan den gymnasiereformensenaste sägas- -

spegla uppifrån kommande försökett till förnyelse. Det faktum dessaatt
rader skrivs och Kommittén för gymnasieskolansatt utveckling ägnar
just förändringsprocesser särskild uppmärksamhet, tyder på för-att en
ändring gymnasiets utbud hittills inte har betraktats legitimt i deav som
djupa gymnasieleden.

Insikten förändring naturligatt delär allt arbeteom ären av
förhållandevis begränsat utbredd inom skolans värld. Till skillnad från
medarbetare inom Posten och Telia kan skolanst.ex. personal räkna
med stabil tillströmning kunder, behöver inte helleren räknaav man
med alternativa teknologier eller utländskaatt operatörer övertar
marknaden. Kundema befinner sig också i psykologiskt underlägeett
då de dels beroende betygssättningär och i många fall saknarav
alternativ sysselsättning, och dels endast är itemporära gäster systemet.
Kundernas hjälpande auktoritetsbas föräldrar saknar dessutom reella
möjligheter stödja kundema/elevemaatt eftersom de har mycket litetett
inflytande över hjälpa tillän efter skolsystemetsannat att anmaning.
Oftast handlar det dessutom frågor inte kämverksamheterrörom som

sociala aktiviteterutan rent skolresor, ordningsfrågor,typ Om-etc.
vandlingstrycket på gymnasieskolan med andra ordär starkt begränsat
och det därför rimligtär beskriva gymnasieskolanatt för-ettsom
hållandevis slutet där fastasystem, medarbetaresystemets lärare,
rektorer i utsträckning själva kanstor definiera vardagligasystemets
spelregler och förutsättningar.

Innan några förslag till hur hypotetiskt skulle kunna effektivise-man
genomförandet gymnasierefonnenra illustrativtav presenteras ettges,

exempel på den begränsade förändringskompetensen inom gym-
nasievärlden. Exemplet hämtat från forskningär svenska organisa-om
tioners förmåga till lärande i samband med förändrings- och utveck-
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olikalingsarbete." vilken gradbelysa iinnefattarForskningsarbetet att
etc. präglasfrivilligorganisationer,vård/omsorg,industri,arbetsplatser

lärande,stöd förrespektivedefensivalärande, s.k.förhinder rutiner,av
gradenbl.a.rutinerdefensivaMedoffensivas.k. rutiner. avavses

fasthållandeförnyelse,fömekandenmedarbetare,mellantaktiska spel av
idéklimat,offensiva rutinerMedexisterande arbetssätt.vid pro-avses

kollektivtochreflektionduktiv ansvar.
organisationer,lång radiharundersökningsmetod använtsSamma en

arbetsplatsarbetsplatser. Enolikamellanjämförelsermöjliggörvilket
harskoladetgymnasieskola ochi studien äringått är somenensom

utveckla verksam-det gällerexempelpositivtframhållits när attettsom
jämförelser medintentioner. Igymnasierefonnensenlighet mediheten

industri/vård/om-organisationerandraradförgenomsnittet en
skolvärlden,exemplet frånframstår det godasorg/tjänsteföretag som

lärande:organisatoriskttillförmågadet gällermediokertklart när

Medelvärde för 25godaDet gymnasie-
arbetsplatserolikaexemplet

rutinerDefensiva
4.2lärande 4.6förhinder

rutinerOffensiva
5.4lärande 5.1stöd för

1 9-gradig skalalärandehinder förvärdehögt stora
1 9-gradig skalaför lärandestödhögt värde stort

rutineroffensivarespektivedefensivaFörekomstTabell 4 av

harpractice-typ,s.k. bestbetraktasgymnasiumEtt vara avsom
andragenomsnittetförvad gällervärdesåledes klart änsämre avsom

arbetsplatser.
reellagymnasiereformenspåskyndandeuppfattningVår är att ett av

värld, bästskolansinomförändringskompetensoch ökadinförande en
omvandlingstrycket påökaförstatvå faser. Ettsker i är attsteg

dettastrukturförändring,kommandeutifrångymnasieskolorna genom en
impulsermottagligt förskolan tillför öppet system,göra ettatt mermer

l förändringsuppdrag,ochurvecklings-medKyhlén, S., Arbetsgrupper
Universitet, 1993.institutionen, GöteborgsPsykologiskalicentiatuppsats,



Bilaga160 2 SOU 1997:1

från övriga samhället. En andra fas skulle innebära iscensättaatt en
massiv inlämingsstrategi i vilken såväl lärare skolledningar självasom
aktivt kan bidraga till forma sin respektive andra skolorsatt egen
framtida utveckling. det följandeI hypotetisk modell förpresenteras en
storskalig förändring gymnasieskolan.av

OmvandlingstrycketFas I ökar-
Omvandlingstrycket kan ökas vidtaga antal parallellaatt ettgenom
åtgärder, vilka bör bygga på positiva incitament och inte bara reglering
eller ökad konkurrens. Några olika öka omvandlingstrycketsätt att är

införa flera nedanstående förslag:att av

0 Extern kvalitetssäkring
privatInom företagsamhet har ISO-certifiering och TQM-

satsningar varit hårt prioriterat under flertal år. Friståendeett
kvalitetsinstitut granskningar, andra stimulerar kvalitets-gör
tänkande t.ex. SIQ utbildning, utnämningar, etc.genom
Visserligen finns det exempel på byråkratisering ochgott om
programmatiska inom området, utifrån deansatser men
erfarenheter vunnits reellt kvalitetshöjande aktiviteter,som av
borde det möjligt genomföra särskild satsning förattvara en
gymnasieskolan. Det emellertid viktigt impulserär att externa
tillförs, således bör andra professionella utbildnings-även än
människor utforma och for kvalitetssäkringssystemet.ansvara

Stycka din0sauriesk0l0rna
Den snabba expansionen gymnasieskolan har tillsammansav
med den svenska traditionen för storskaliga lösningar lett till

vi har antal gymnasieskolor, mångaatt med flerett stort stora
I 000 elever. I andra delar arbetslivetän se ABB för ettav

radikalt exempel har sedan 10 försökt bryta nedsnartman
enheter och istället bilda företag i företaget. Syftetstora är att

vinna flexibilitet, snabbhet och ökat ansvarstagande för en
helhet bland personalen. Mycketstörre pekar på ävenatt

elever skulle tjäna på stordriften minskar, inte minstatt
socialt. Mindre enheter bryter anonymitet, ökar behovet av
samarbete mellan olika funktionella och mellanexperter
medarbetare och ledning.
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Ökad konkurrens0
betydaenbartintebehöverskolormellankonkurrensökadEn

reellskolor. Enoffentligaochprivatamellankonkurrens
papperet kanpåinte barastorskoloroffentligastyckning av

enskildadendärenheter,olikamellankonkurrenstillleda
blirdriftsformellerattraktion ägar- merskolans oavsett --

styrande fördärmedochval ävenelevernasförstyrande
mellanförstärkasocksåkanKonkurrensenresurstilldelning.

resurstill-andrainförskoloroffentliga attolika mangenom
tillsöka sigmöjligheterlärare attdelningsprinciper samt ger

utvecklingsvägar.olikaerbjudervilkaskolor,olika

Belöningssystem
tillstimuleras störrekanskolmedarbetareskolorSåväl som
påtagligtpådettautvecklingoch ettförnyelsepåsatsning om

skekansida. Dettahuvudmännensfrån enbelönas genomsätt
idéfattigadefråndärHood-princip, tarRobinomvänd man

påtagligtinteskolor taridérika. Dedetilloch somger
tilltillgångintefårallvar ut-påutvecklingsdimensionen

fårpåvisar motsatsendemedanvecklingsresurser provsom
för lönesätt-tillämpaskanprinciperLiknandetillskott.rejäla

och lärare.skolledarening av

styrelsemajoritetExtern
ökasomvärlden kantillkopplingenskild skolas enomVarje

skolansbeslutaförinrättasstyrelsefunktion attriktig om
verksamhetsutvecklingförprinciperinriktning,huvudsakliga

styrelse börsådanskolledare. Itillsättning manoch enav
intemedlemmar ärmajoritetrekryteramedvetet somaven

Ävenverksamhet.operativaskolansberoende omdirekt av
detrepresenterade böroch elevermedarbetare ärskolledning,

ochföräldrarmedlemmarflertal representerarfinnas ett som
varjeisäkerligenfinnsDetsamhällssektorer. t.ex.andra
medaktivafackligtochnäringslivspersonerbådeskolområde

utbildningsfrågor.föroch intressestyrelsearbetekunskap om

vidtasmåsteparallelltåtgärderolikaflertaluppfattningVår är ettatt
emellertidomvandlingstryck. Detta attärverkningsfulltskapaför ettatt

förförutsättningtillräcklig attnödvändig intebetrakta menensom
omvandlingstryckvälNärfömyelseprocess. ettvaraktigåstadkomma en

förstödjandeskapa systemviktigtlikaminst ett endet attetablerats är
byggalämpligenbörDennagymnasieskolan.utvecklingstorskalig av
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på det inlämingsstrategiska tänkandet och innefatta pluralistisktett
bred medverkanangreppssätt, från alla medarbetare och elever där olika

lokala utvecklingsvägar Dettauppmuntras. Fas II.motsvarar

Fas II Stödorganisation för inlärningsstrategien-
Bland Sveriges gymnasieskolor finns det antal enheter hittillsett som
utmärkt sig fomyare och framhålls godasom exempel på hursom som

reformerad, konkret verksamhet återspeglaren lagstiftarens ambitioner.
Ambitioner med nödvändighet uttrycks påsom principielltett plan.mer
En möjlighet relativt snabbt fåatt igång brett förändringsarbeteett är att
utnyttja dessa skolor lokomotiv eller faddrar isom ett över-mer
gripande utvecklingsarbete. Dessa skolor, utvalda efter väl specificerade
kriterier omfattande deras förmåga arbeta i enlighetatt med den senaste
reformens kriterier Qçll de väl fungerandeatt är generelltrent presta-
tionsmässigt, kan skälig ersättning resursförstärkningmot användas för

stödja skoloratt uttrycker genuin vilja förändra sig,som atten men som
kanske haft svårt realisera sina ambitioneratt wannebes.

Om leker med tanken till höstenman att 1997 identifierat lOman
lokomotivgymnasier Best Practice med avseende på utvecklingsin-
riktning kan och dessa betraktas10 faddrarvar fören av varderasom
två gymnasier under år. Lokomotivskolomaett kan låna personal,ut

erfarenhetsutbyten ocharrangera gästlärare frånta sinaemot respektive
wannabe-skolor. Första årets faddersystem kan illustreras enligt:

Best
Practice-
skolor:

Wannabe-
skolor:

Erfarenheterna från de 10 lokomotivskoloma och deras samarbete
med sina 20 Wannabe-skolor bör dokumenteras löpande i syfte att
skapa erfarenhetsbank for utbyte godaen och dåliga erfarenheter.av
Erfarenhetsbanken kan bestå distribution sammanfattandet.ex.av av
beskrivningar, utbildningsdagar eller seminarier. Därutöver kan utbyte
ske databaserat, t.ex. användning lotus-genom system typenav av
notes. Därigenom kan tips, idéer och lösningar på olika
utvecklingsfrågor i realtid utbytas mellan de 30 gymnasiema.
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leder tillår 1dvstankeexperimentet,med attvidarelekerOm man
initiera1998hösten2kanerfarenheter,positivahuvudsakligen man

låtantaltilltillgångdåhar störreutvecklingsomgång. Man etten ny
erfarenheterochidéerSpridningenlokomotivskolor.25säga avoss

dåskulleLokomotivskolomaårdå varaföljer mönster somsamma
skulle1988Redanwannabe-skolor.tillåta 50därmedochantalettill25

utvecklingsnätverk. Aviengageradegymnasier ett75därigenom vara
nåförlokomotiv 1999användas attkanske 50sedankandessa som

gymnasier,ytterligare 100 osv.
enligtfungerautvecklingsnätverknationellt attfå ovanFör ettatt

uppgifttillhaskulleDettastödsystemantagligen upprättas.behöver ett
kontinuer-ocherfarenhetsdokumentationrådgivning,medtillhjälpaatt

byggaförställetIutvecklingsförloppen. attutvärderinglig enuppav
sig mednöjamöjlighetdetkandetta attförcentral enstor vararesurs

istället knytakanutvecklingssekretariat. Dettaresursstarktlitet,ett men
processkon-ochförändringsarbeteutbildas istödresurser,sigtill som

områden.geografiskaolikaigymnasieskolornastödjaförtroll, att
mångapåsynpunkteråterkommande attdet finnspåtankeMed att

ochuppgiftentredjeden attprioriterabehövahögskolor meranses
gymnasieskolanspåsynpunkter output,harsällanintehögskolorna

medskulleManisighögskolornakunde processen.även engagera
olikafrånhögskolelärare/forskareantalutbildakunnaordandra ett

ochdokumentatörerrådgivare,fungerakunnatillfakulteter att som
förändringsstrategi.ochprocesskontrollgällerdetutvärderare när
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forforändringsledareRektor som

lärareengagerade

HolmstedtKennethAv
stadVästeråsStadsdirektör i

förändragårinteskolan attföreställning attstundtalsfinns omDet en
stårenskilde lärarendenläroplaner närolikafåttharViutifrån. men

så haruttrycket ärvanligasteDetförut.alltingdåklassrum ärsitti som
inifrån.gjortalltidvi

förledareblevjagmigför närberättatfickjagDetta mytenvar
infördestadVästeråsmedsamband nyeni attskolorVästeråsbl.a.

intäktsñnansie-medutforarmodellenochbeställar-s.k.denorganisation,
ring.

Vi kangåskulle över.detpå mestabyggdeInställningen att
kunnaskulleskolanutbredd attfannsdet syntillspetsat säga att en

Hypotesen attomvärlden.Oberoende varförut.arbetafortsätta avsom
skolstyrelsensutredningar,statligamellanavståndfannsdet stortett

rektoremaledarnaSlutsatsen attläraren.enskildedenoch varidéer -
projektorganisationdenIförändringar.stod föraktivtdeinte somvar- inteegentligenrektorgymnasieskolandenför varfanns nyasom

ledaaktivtellerförmedladriva,kunnainteförutsattesLedarnadelaktig.
lärare.skolansmedtillsammansförändringsprocessen

VästeråsiNärförändringsarbetet.irollsinrektorfickEfterhand
involveradheltrektorgymnasieskolan ärpå översynstad görnytt aven

i processen.
föravgörandearbetssättrektors är enomledareslinjensFörsta

dettaIgenomföras.kunnaskallgymnasieskolanförändring t.ex.av
enskildedenmedochinvolvera, tarektorsligger sätt att engagera

roll.rektomspåfokusvaltdärför sättahar attJagläraren.
förmedarbetarevåra attsamladedåupplevelsebesynnerligEn var

frånanslagfåelevintäkter attfå motmellanskillnaden attdiskutera per
utförarorganisa-ochbeställar-denPolitisktförtroendevalda. nyavar

Skolansförberedd.dåligtupplevdesskolanbeslutad, varationen men
förändring,någonbli attskulleintedetförutsattlängehade attledning

ledningenfråninställningsådansig. Enändraskulleförtroendevaldade
kundeViläraren.enskildedenoch serektorerbådegivetvispåverkar
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medarbetare hukade och fanns innanför skal. Rädslansom gjordeett
de inte tillatt sig information.tog Att detta blevmötany utmaningen

När vi inte förstår

fårHur hål

skalet
J

Omvärld

Samband

Helheter I

Omvärld

Teorin det gällernär förändringsarbete vi tydligareär måsteatt dis-
kutera omvärld, samband och helhet. Vad det för världär lever i och
hur den ut Vad det förär värderingsförskjutningarser vi har osv. Jag
fick många aha-upplevelser vi börjadenär fokusera på morgondagens
värderingar.

Om vi utgår ifrån den fattigdom fanns på 1930-talet valde vi påsom
50- och 60-talet insatsersättaatt detta både kollektivtmot och mate-
riellt. Under 60- och 70-talet behöll vi den kollektiva medan desynen
sociala värdena sigväxte starkare. På 80-talet fick vi relativten
omärklig värdeförskjutning där kollektiva insatser förövergavs indi-
viduella lösningar. Samtidigt vi tillbakatog ett steg betonaattgenom
materiella värden.

Under 90-talet vi påsätter fokus på socialanytt värden medan de
individuella insatserna fortfarande gäller. Utvecklingssamtal och indivi-
duella studieplaner för den enskilde eleven viktigtär ett uttryck för
detta.

Vi kan självkritiskt beställar-säga och utförarmodellenatt har sina
0rd och uttryck utifrån 80-talssynsätt.ett Vi har i Västeråsnu nyanserat
begreppen och sökt finna ord och uttryck så våra medarbetareatt och
vi själva ska kunna känna igen bättre. Ord beställamämnd,oss som
kund, produkt har försvunnit.osv.
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90W50% Individuell
frihet

SocialaMateriella
värdenvärden

t
9 å.Is

vr

iKollektiv
6O/7Ol°altrygghet50/60-tal

ellerdiskuterasförstås,intekanförändringGymnasieskolans
blundagår inteDetsammanhang.sitt attisättasattutanaccepteras

från dengrundvärderingarsinaharmedarbetarevåramångaför att av
viriktigtgällde. Detde är attinsatsernakollektivadetid när somvar

Detskola,välja bortfallvissaoch iväljaska kunna osv.grenprogram,
dentillsamhälletmåsteSamtidigt svagasegöraär att vuxna.oss

samhälletsmedkompletterasmåsteDet ansvar.eleven. ansvaretegna
individuelltÄven synsätt.handlar detdå ettom

Statenskolan.inomganskaledarskapet1950-80-talet vagtUnder är
varitsäkertharalla.för Dettaskolalikvärdigfåför enhar attstyrt en
Rektorregler.tolkapåbli bradåsiglärdeRektor attorsaken. attdel av

självagällerdetinflytandelitetganskahaft närtraditionhar ettav
hellerinteharRektorutmaningar.pedagogiskaellerundervisningen

mellanhandkommit påiblandförändringsprocesserstått föralltid utan
administratör.tilldegraderatsstundtalsoch

rollavgörandeharrektorförändrasaldrigkanSkolan att somutan en
styrningenstatligacentraladenoch medIförändringsledare. attskolans

detlokalt. Dettalösningarför görocksåfinns detminskat utrymmeett
arbetssätt.lärarlagochläraremöjligt för prövaockså att nya
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Ledarskap

En ledares uppgift coacha,är stödja/utmana tillatt förändring. Det
handlar i samspel medatt lärarna forma dent.ex. sk0lan.Viom nya
behöver aktiva ledare släpper fram sin glöd och tydliga. Införärsom
2000-talet handlar det också medarbetareatt möta harom störreettsom

Äventidigare.än lärarnas glöd måste lyftasegenansvar fram. När vi
tänker pâ vår skoltid det ofta lärareär med inre glödegen vien som
minns. Lärare och rektorer med starkt vi demuppmuntrarengagemang,
tillräckligt

Det i dag på olikasatsas rektorsutbildningar.typer En ledarsynav
bygger på samspel och delaktighet utvecklas.som Vi kommer alltmer

tala den aktive medarbetarenatt på vi fokuseratom sätt påsamma som
den aktive ledaren. En förutsättning kunna arbeta iär lärarlagatt och

få Det bragemensamt vi harta är läraravtalatt detansvar. ett görsom
möjligt för rektor ledare. En tid fordraratt avtalvara ny som passar
dagens krav. Här fordras dock mod.

Vi står i dag ofta inför två olika medarbetare. Den tycker attsom
det här får ledaren lösa och det politikernasatt felärmesta samt
den sin roll i skolan ledare med starktsom ser förettsom egenansvar
vad sker. Hur stöder läraren elevernas inre glöd Gersom vi eleven
möjlighet för sittatt lärandeta Det visar deteget egentligenansvar att
inte någon skillnadär större mellan ledarskap och medarbetarskap inom
skolan. Alla i praktiken ledare.är

LEDARS KA

MEDARBETARSKAP

a
®

Uppdrag;vad är
mitt uppdragstöd

uppmuntran-
ncoaching" DEN- INREI

samspel/delaktigheti GLÖDEN
i "gräns"

egen-ansvar
jag villv
jag är-
beredd

Se/reflektera
;

initiativets makt
göra handlingskraftç resultat
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givetvis inte. Enga-räckermedarbetareochledarehosglödinreEn
givetvisdetSamtidigtdelaktighet. ärochsamspelbådefordrargemang

levande.hållsoch drömmenvisionenmålen,viktigt att
densigbeskriverlärarehöradetroligtvadTänk somär att somen

livet.förungdomarochbarnförberedersom
visionerochmåldiskuteralärarnamedsamspelimåsteRektor
framtidadendag. Drömmenivadoftare görbetydligt än omman

tider. Detekonomiskai kärvatalavälmycket ävenkanskolan omman
Detframtidstro.finnsdetskola därtillkommafantastiskt enattär en

glöd kaninreEnenskilde läraren.på denlyssnaocksåhandlar attom
sinalli detdem ägnaruppmärksamma tystamåsteViolika somut.se

eleverna.kraft
tydliga,haochsamspelaglöd,inrehagivetvis interäcker attDet en

för-viljaockså finnasmåste attvisioner. Detochmålinspirerande en
ochsakertilluppgift atthar attRektormålen.verkliga stort.ex. seen

iblanddetförändringsprocesservåra ärgenomförda. Iblirverkligenting
tendensfårochosäkrablirvigenomförasskatingochsaker ennär som

ledarskapmåsteväl bestämtviNärigen.påständigt nytt oss,startaatt
bådehafttidigtviförutsättergenomföra. Detta atthandla sam-attom

ochledareförtroendevalda,föräldrar,elever,mellandelaktighetochspel
medarbetare.

medarbetareledarskap/aktivaAktivt

Ommedarbetare.ochledarepå skolansfokushärhar valtVi sättaatt
nåvidelaktighet kanochsamspel ettdialogtillbjuda inkanvi genom

detbaraDetsjälvklart. attärelever. Dettavåraför ärresultat ombättre
ihärproblemmångasåintedetverklighet,självklaradet vorevore

världen.

Visionär syn

imyckethänder såtidigare Detvisionära änmåsteVi mervaranu
pålitaochframtidenförmågabåde hamåsteVi attomvärlden. seen

Pedagogervisioner.våralevandegöraockså kunnamåsteVividet ser.
sinasäljaochståkunnaförutbildningfinverkligen atthar uppen

idéer.
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Entusiasm

Att visa entusiasm viktigt bådeär för rektor och skolans medarbetare.
Det handlar mycket kunna släppa framatt personligtom ett engage-

Inget smittar detta. Mångaän harmang. istället uppfost-mer av oss
till avvaktanderats ochatt visa kritisk fasad. Detvara ärupp en

underbart få lärare glöderatt möta för sitt arbete och eleverna ochsom
visar det.som

Lärande

dagI talas det mycket den lärande organisationen och lärandeom
människor. Detta inte någotär modeord grundbult förutan en
mänskligt Attumgänge. ständigt lära är nyfiken. Nästanatt vara
barnsligt nyfiken.

Det rikedomär föratt öppen omvärlden, lära ochen lyssna.vara att
En dimension på detta också måsteär kunnany att visa upp egna
läranden. Det inspirerar.

För tid sedan fick Sveriges bästa målvakteren i ishockey,en av
Tommy Salo, professionellär spelare i National Hockey Leaguesom i
USA, frågan vad han tänker på han släppernär mål. Tommyett
svarade direkt: vad lär jag mig det här Det naturligasteav svaret
hade kanske varit: vad gjorde jag för fel Detta visar två olika sätt att

på problem.ettse
Den utvecklande kreativa frågan leder framåt, medan söka felatt

leder till skuld och tyngd. Det visar också vi kan lära varandra.att av
Skolan måste för vadöppen sker inom näringslivet.vara t.ex.som

När vi startade den organisationen gamla rutiner och vi ficknya revs
skapa Visst blev det tokigt ibland det betydligtnya. lättaremen attvar
ställa frågan vad vi lär detta sigän i felsökande.att gräva Attav ner

kunskap ochär aktivtväg söka kunskapserveras att Dettaen en annan.
gäller givetvis också i all vår kontakt med eleverna.

Press utifrån

I förändringstider det vanligtär vi ledare för kritik.att utsätts Män-
niskors osäkerhet riktas ofta ledare. Det intemot hellerär ovanligten

kritiken fåratt personlig udd. Då det viktigtär med moden och
självtillit. Det lättär svårtsäga tillämpa.att Det handlaratt ocksåmen
mycket ödmjukt kunna lyssnaatt och nyfikenom gå in iutan attvara
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diskutera vadlärarevåramåsteförsvarsposition. Vi att t.ex.uppmuntra
Ävenkomma fram.erfarenhet måstevåra elever. Derasforbästärsom

Vi får aldrig läggakritik.uppfattasinledningsvis kandet somom
på.locket

kaos. snabbahantera Närledaren kandagviktigt iDet attär
personligatillgång. Dentrygghetinreskerförändringar är enen

också mycket.betyderintegriteten

Självdisciplin

speciellthargymnasieskola. Vi ledareocksåtid fordrarEn ettnyenny
disciplinerad ochhandlarför detta. Det systema-att enom varaansvar

ochvika undanbeslut. lättgenomföra Detkunnatisk ledare för är attatt
självdisciplin, dvs.handlar det mycketi pappersarbete. Härfly in om

chef sig själv.överatt vara

Stabilitet

ochhumörbetydelse ledaresskrevs denamerikansk skriftI enomen
osäker ochomgivningenlynnig blirledarenstabilitet har. Om ärt.ex.
trygghetledarensvända på det ochavvaktande. Vi kan ärsäga att egen

stabilabetydelsen ledarensmedförändringstider.viktig i Detta av
tabubelagt.idag.inte mycket Dethumör diskuteras är

Förebild

det videt inteförebildbeskrivningenklassiska är sägerDen är attav en
såväl föräldrargällerhar genomslag. Detdet vi gör,utan somsom

känner till. Oftainom skolannågot allaoch ledare.lärare Detta är som
ledare stårförebild. Virektors betydelseunderskattas en scensom

ledarepå.vi bör tänka Dettanågotoch iakttas. Det är enger oss
inte barauppträdande iakttas,hela vårtviktig roll.specifikt Det är som

videt säger.

Flexibilitet

för lärare ochmycket bådevår flexibilitet betyderGivetvis det såär att
sinalyhörd och kunnaochandra medarbetare. Att omprövaöppenvara
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ståndpunkter del i detta. Mycket detär gårdagensen av som var
sanning i dag ifrågasatt. Det behöver inte betydaär det felatt var
tidigare. Vi lever i dag i period med andra värderingar ochen annan
andra lösningar. Vi kan inte underskatta det faktiskt påfrestningatt är en

Ävenifrågasätta vad vi tidigare gjort. då fordrasatt mod.

Pedagogik

Rektors pedagogiska utbildning tillgång. Att god pedagogär en vara en
handlar kunna kommunicera. I bland verkar det denattom som om
pedagogiska insikten inte alltid används fullt i rektorsrollen. Dettaut är
något förvånat mig. Egentligen handlar det inte pedagogiksom utanom

mandat. Vi kan styrkan hos den rektorn samlar sinom se som grupp,
släpper fram sitt och använder pedagogiken sättett attengagemang som
kommunicera.

Pedagogik också skapa positivt samspelär där vi kan släppaatt ett
fram olika frågor och stimulera till samtal. Vi kan l960-70-taletsäga att
präglades utläming, 80-talet dialog medan 90-talet fordrarav av mera

skapandeav processer.

Fokusering

Når jag för sedan besökte ABB:s Percy Bamevik i Zürich impo-ett tag
nerades jag hans fokusera på vissa frågor. Kompliceradesätt attav sam-
manhang måste kunna förenklas och bli tydliga. Kan fokusera på
problemet det lätt och finna lösningar. vårär I kammareatt agera egen
skall vi givetvis analysera alla möjliga infallsvinklar, det inteärmen
säkert vi behöver kommunicera alla variabler. Fokusering tyd-att ut ger
lighet.

Se möjligheten

När vi talar rektoms och lärarens förmåga positivtt.ex. attom se
möjligheter det lätt uppleva det ytligt.är Ledarens och lärarensatt som
positiva glöd smittar dock sig. Det skapar samtidigt förtroendeettav
och del förtroendet handlar konsekvent. fårDetatten av om vara
givetvis inte blandas med prestige och tjurighet, räddasamman men
ledare och medarbetare inte orkar sin omvärld aldrig positiva.ärsom se
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och rektorernämligen lärareglädjandevi motsatsen,Ofta nogser
fram. Visigochexperimenterarfokus prövarielevermed sinasom

förebilder.dessaframlyftamåste

Respekt

förRespektvarandra.respekt fördethandlarkontakteralla ytterstI om
olikarespekt förvisakunnaviktigtDetenskilde attärden personen.

slåganskalegaltibland fullt motdet onyanseratatttankar. Tyvärr ossär
finns barasig.hukar Detrektorer ettvissaocksåVi kanledare. attse

lättrespekt. Detvisafortsätta är attdetochvidarearbeta är attsätt att
också hamnaVi kanigen.och gesigförsvaradvs.ihamna motsatsen,

användsIblandavsikter.varandraspåtvivlavi börjardärcirkelondi en
förklaring ihar sinsäkertomdömenoch0rdhårdaalltfördock som

förändringar.snabbaochminskade resurser
ställs. Menfrågoralla depåfannsdetönskar viIbland att somsvar

ställakunnaeller elevermedarbetareockså införsvaghetingendet attär
denledaren/lärarenvid ärskolandocktradition attAvfrågor. är van

dagens IT-vitankeväckandeofta närDethar är sersvaren.som
idenofta rummet.utbildning. Läraren yngsteär

Uthållighet

tid. ViVissa sakeruthållig.det tarhandlarförändringallI att varaom
igår. Attgenomfördaskulleoftabeslutentid dådock ilever varaen

såinvesterarViinsikter.viktigasteledarensuthållig är en avvara
skyldighetharfaktisktvimedarbetare attvårakraft hosmycket att en

respekt.ocksåingeruthålligt. Dettaarbeta
påsnabbtvi såmål. Oftavåra väghar nåttvi ärvisaVi behöver när
och fårha nått framglädjenaldrig upplevervimål över attattmot nya

lyckats.visäga att

kulturEn ny

förklarar,inspirerar,dengymnasieskolanuppgift iRektors att somvara
någonaldrigkanförändringsprocesser överoch driver tassamspelar av

lärarensförfinnasmåste detSamtidigt t.ex.utrymmeettannan.
frånstöd bådesigtillvisserligenoch börRektor kanpersonlighet. ta

dock intekankonsultNågonutifrån.ochorganisationenden egna
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rektor. Att reflektera tillsammansersätta i lärarlaget mycket. Attger
reflektera tillsammans med andra i omvärlden dimensioner. Detger nya
bryter introvert Vi går allt ifrån ensamarbete i skolan tillen syn. mer att
arbeta i lärarlag. Jag framför mig och nyfikenöppenser en gymna-
sieskola. Lärarens uppgift inspiratörär ochatt tillattvara attse
eleverna söker kunskap. Rektors roll ledare förär heltatt vara en ny
kultur.

Inget viktigare skolan idag.är Detän mycket händerär där isom
dag. Vi måste våga och fram. dagutmana I finnspröva inget vik-oss
tigare yrke lärarens. Tänkän ha uppgiften förbereda bamatt ochatt
ungdomar för livet och få skapa framtiden. Tänk få med ochatt vara

skolan till dagens krav. Vilken fantastisk uppgift och vilketanpassa stort
Att få lärare i dag privilegium.är En förändradansvar. ettvara

gymnasieskola kan inte heller få något genomslag aktiva rektorerutan
sig förändringsledare. Låt stödja sådan utvecklingsom ser som oss en
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