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JohanssonYlvastatsrådetTill

tillhardet statsrådbemyndigade regeringenapril 199421Den som
tillkallaoch vuxenutbildningärenden skolaföredrauppgift attatt enom

niohögstbeståendekommitté U 94:02,parlamentariskt sammansatt av
gymnasieskolan.i Sam-följa utvecklingenmed uppgiftledamöter, att

bilagadir. l.för kommittén 1994:29,fastställdes direktivtidigt
tilläggs-fastställde regeringennovember 1994beslut den 24Genom

bilaga 2.kommittén dir. 1994:128,direktiv för
utveck-gymnasieskolansKommittén förvaltKommittén har namnet

ling.
ledamöter:förordnades följandeapril 1994beslut den 21Genom

Birath, riksdags-ordförande, sekreterare IrisOdd Eiken,statssekreterare
riksdags-Edholm,riksdagsledamotenBjörkman, Lottaledamoten Jan
Kihlberg,riksdagsledamoten StefanMarianneledamoten Jönsson,

Rizell ochUlf Melin, riksdagsledamoten Fannyriksdagsledamoten
förordnadesRönnmark. sakkunnigaMarie-Louise Somsocionom

Sjögrenoch departementsrådetUlf Lundgren Boogeneraldirektör P.
kanslirådet Sonja Hjorth.sekreteraresamt som

frånentledigades Odd Eikenbeslut den oktober 19947Genom upp-
novemberkommittén. beslut denordförande i Genom lldraget som

sina uppdragStefan Kihlberg och Rizell frånentledigades Fanny1994
oktober förordnades riksdags-den 1994. Vidarei kommittén fr.0.m. 8

ordförande riksdagsledamotenBjörkman Ingerledamoten Jan samtsom
ledamöter iriksdagsledamoten Gunnar GoudeDavidson och som

den november 1994.kommittén fr.0.m. ll
Iris Birath ochbeslut den december 1994 entledigades2Genom

riksdagsledamoten Britt-Marie Danestig-Olofssonförordnades som
ledamot.

entledigades Edholm och för-beslut den april 199513 LottaGenom
Lindblom ledamot fr.0.m.ordnades f.d. riksdagsledamoten Christer som

den april3 1995.
förordnadesDåvarande förbundssekreteraren HolmbergPeter som

sakkunnig i kommittén beslut den junil 1995.genom
entledigades Sjögren fr.0.m.beslut den augusti 1995Genom 23 Boo

juli och förordnades departementsrådet Edström-Forsden 1995 Eval
sakkunnig fr.0.m. den september 1995.1som
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beslut den februariGenom 14 1996 entledigades Davidson ochInger
Christer Lindblom och förordnades f.d. riksdagsledamoten Ulla-Britt

och rektor Rolf Nordanskog ledamöterHagström fr.o.m den 15som
februari 1996.

avdelningsdirektören David Englund har biträttF. sekretariatet sedan
den 31 oktober 1995.

Kommittéassistent föroch ansvarig produktionen heloriginal ärav
Marjut Torpo.

Ledamöterna Melin, Nordanskog och Hagström har lämnat en
reservation.gemensam

Kommittén för gymnasieskolans utveckling får härmed sittöverlämna
gymnasieskolanslutbetänkande, problem och möjligheter.Den nya -

Kommitténs uppdrag därmed slutfört.är

Stockholm i augusti 1997.

BjörkmanJan

Britt-Marie Danestig GoudeGunnar

Ulla-Britt Hagström Marianne Jönsson

Ulf Melin Rolf Nordanskog

Marie-Louise Rönnmark

/Sonja Hjorth

David Englund
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Sammanfattning1

Kommittén, består företrädare för samtliga riksdagspartier, harsom av
haft i uppdrag följa gymnasieskolans utveckling inom antalatt ett
områden preciseras i de direktiv, givit kommit-två regeringarsom som
tén bilaga och 2. Utgångspunkten har inte varit lämna förslag till1 att

reform. Kommitténnågon har två delbetänkanden, Dengett utny nya
Dengymnasieskolan hur går det SOU 1996:1 och nya gym--

Sammanfattningarnanasieskolan för SOU 1997:1.steg steg av-
delbetänkandena bifogas bilaga och kommitténs4. Detta är

I islutbetänkande.
jiRegeringen har 1997 utvecklingsplan förpresenteratmars en

förskola, skola och vuxenutbildning Kvalitet Skr.och likvärdighet-
1996/972112, där regeringen inriktningen sitt fortsatta arbeteanger av

gymnasieskolan.med utvecklingen flera fall regeringenI tarav upp
sådana problem och förslag kommittén lyft fram i sina delbe-som
tänkanden. andra fall aviserar regeringen fortsatta överväganden.I
Kommittén har inte fått tilläggsdirektiv med anledning utveck-några av
lingsplanen. kommittén i detta betänkande redovisar sina slutligaNär
bedömningar det således fortfarande inom de finns iär ramar som nu

utifrånfråga kurser, betygssystem desamtgrenar,om program, osv.
regeringamadirektiv 1994.som gav

Kommittén har denna gång valt analysera frågorna utifrån tvåatt
ochperspektiv, elevernas perspektiv stymingsperspektiv.ur ur

gymnasieåldernVad i villungdomar

Kommittén har haft i uppdrag följa i vilken utsträckningatt gym-
nasieskolan förväntningar. allra viktigasteDenavnämamasmotsvarar

eleverna.avnämargruppen är
lämnar98 % eleverna grundskolan omedelbart börjarNär nu av som

gymnasieskolan bör det innebära utmaning för alla,ännu störreen
skolpolitiker och skolans personal och eleverna själva, göraatt
gymnasieskolan så bra alla ungdomar upplever sin utbildningatt som
meningsfull utvecklande.och

enskilda skolan kan få information olikaelevernas påDen om syn
delar undervisningen elevernas val respektive bortvalt.ex.av genom av
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undervisningenskall utvärderaoch ströfrånvaron. Lärarnakurser genom
tillsammans med sina elever.

Skolverket gjort framgårintervjuundersökningAv attsomen
gymnasieut-positiva till sinundersökningen iieleverna ärsettstort

utbildningen ide valt. Elevernasoch detbildning synprogram
finnsvilket de går.beroende på Detgymnasieskolan olikaär program

förbereder förmellanstatusskillnader Programockså programmen. som
högre statusvärde.eleverna hastudierhögre ettavanses

akademis-denyrkeskulturen ochi gymnasieskolan,kulturematvåDe
lokaldispositio-ii gymnasieskolan,fortfarandekulturen, märkska t.ex.

fall märkssamarbetsformeri Itjänstefördelningar,i extremam.m.ner,
till elever olika Eninställning påenskilda läraresde också i program.

dehar varitgymnasieskolanmed förändringarnaambitionerna attavav
skulle minska.olika utbildningarmellanbetingade skillnadernasocialt

ökar.sociala skillnadernadetecken påfinnsDet tvärtom attnu
hargymnasieskolans personal ochKommittén betonar avnämareatt

de olikautbildningarna påkvaliteten inomuppgift stärkaattstoren
minskar ochstatusskillnademabidra tilldärmedoch attprogrammen

ökar.lärare och eleversjälvkänslan hos
iungdomarvilken inställningredovisar ocksåKommittén gym-

samhälls-fritidssysselsättningar och i olikatill arbete,nasieåldem har
frågor.

elevin-propositioner har fråganochutredningarMånga ägnats om
beslutsprocesser.inflytande i formellaeleversflestaflytande, de om

formella beslutssamman-inflytande iframhåller eleversKommittén att
förmodligen blirdels för beslutentvå skäl,betydelsefullthang attär av

bli påeleverför signalerabättre, dels är tagnaattattatt mogna nog
inflytandesin gymnasietid. Eleverssammanhang under ärallaallvar i

demokratiska fostran.led i derasockså ett
fårelevernakommitténs meningenligtviktigasteallraDet attär

skalldärmed hur deskolan ocharbeta ide skallinflytande huröver
i sinvarje skolaKommittén föreslårinlärning.sinorganisera attegen

utvecklingensärskilt uppmärksammartill kommunenredovisningårliga
elevaktivaochundervisningenplaneringeninflytande påelevers avav

diskussionsmaterialexemplet mednorskaarbetsfonner. Det ett om
efterföljansvärt.används i alla klasserelevinflytande ärm.m. som

elevernasbetydelsen lärareframhållitoftaKommittén har tarattav
Endaarbetet.utgångspunkt förkunskaperbehovintresse och somav

samtalkonstruktivaelever harlärare ochdettamöjligheten ärgöra attatt
påbyggaundervisningen. måsteinnehåll i Dessaocharbetsformerom

och lärarenkunnandevärdesätter lärarensrespekt; elevernaömsesidig att
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hänsyn till elevernas vilja lära; dvs. båda det möjligttar att att görparter
för den andra och därmed sig själv bra jobb.göraatt ett- -

Kommittén utvecklingssamtal viktig möjlighet förser som en
eleverna få och information vad behövs för elevenatt attge om som- -
skall kunna slutföra framgångsrika studier i gymnasieskolan. Slutsatser

sådana samtal kan dokumenteras i den individuella studieplanav som
enligt läroplanen varje elev i dialog med skolan skall och vidgöra upp
olika tillfällen under skoltiden revidera. Kommittén föreslår också att
bestämmelserna individuell plan i läroplanen och i skollagenom

till varandra.anpassas

Styrningen gymnasieskolanav

Kommittén redovisar dels hur gymnasieskolan styrdes förr, dels hur
dagens statliga respektive kommunala styrning skolan konstruerad.ärav

korthet innebär denI har för målen föratt staten ansvaret att ange
skolan och kommunerna har för genomföra verksamhetenansvaret att
i sina skolor. Staten har också till uppgift värdera skolan uppnåratt om
målen. Kommunerna har för utvärdera skolverksamheten inomattansvar
den kommunen.egna

Kommittén konstaterar gymnasieskolanatt är avsevärtnu mera
utvecklingsinriktad före reformen. Decentraliseringenän föransvaretav
skolan har varit avgörande förutsättning för utvecklingen. Bristernaen
i brister i tillämpningen, inte iär sådant.styrsystemet styrsystemet som
Fortfarande många gånger den kommunala uppföljningen ochär utvär-
deringen otillräcklig och därmed också kvalitetssäkringen utbild-av
ningen.

förutsättningEn för styrningen skall fungera de statligaatt är att
målen tydligt formulerade. Det stymingssynvinkelär nackdelär ur en

de bestämmelser finns ändock betydligt färre deatt är änsom som-
fanns före reformen svåra överblicka och hålla aktuella förär attsom -

dem skall tillämpa dem. Kommittén förordar det skerattsom en
samordnad de styrdokumenten skollagen, läroplanenöversyn ochtreav
gymnasieförordningen.

Kommittén också det hög tid allaäratt göraatt översynanser en av
de kursplaner fastställdes 1994. Kommittén hälsar med tillfredsstäl-som
lelse regeringen i utvecklingsplanen anmältatt att överattman avser se
antalet kärnämnen. anledningI regeringen hänvisar till elevernasattav
möjlighet välja fler kärnämnen inom för individuellt valatt utrymmet
påtalar kommittén behovet ökning tiden för individuellt valav en av om
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delarmed hela ellertillgodoses i sambanddet kan översyn aven av
timplanen.

ända-bör denkursplanerna ocksåVid prövas mestöversynen varav
frihet skallstatlig styrning pedagogiskbalansen mellan ochmålsenliga

viktigtkursplan. Kommittén detutformningenligga vid varaen anserav
utbildningprincipen likvärdigså tydligakursplanerna är attatt om en
kursplanerbör också vid revisionerupprätthållas. Regeringenkan av

lämplig kunskapspro-resultat innebärtillämpa ordning vars enen
grundskolan ochdvs.ungdomsskolan,gression i kursplanerna genom

gymnasieskolan.
följa hur det betygssystemeti uppdragKommittén har att nya

det nuvarande betygssystemetflestatillämpas. ärDe attnumeraanser
införhos elevernafinns dock tveksamhetdet gamla.bättre Detän

be-inslag i detockså riktats vissaKritik hartillämpningen. mot nya
lärareför få betygssteg,innehålladet atttygssystemet, t.ex. att anses

det inteIcke godkändelever betygetdet svårtkänner samt attatt ge
väl godkänd. Kommitténför Mycketfinns betygskriterier attanser

elevernatydliggjort skolornasgodkänd harbetyget Icke gentemotansvar
för elevernahar också gjort klartgjorde.inte Detpå lzomasättett som

kunskapsmålenbästa för nåförväntas sittsjälva de göra attatt men
fördet behövsundervisningbegäraockså de har atträtt attatt ommera

fåelev börförslagetKommitténGodkänd-nivån.nå att enupprepar
kunskap kanoch elevenskurseneleven avslutatbetyg först när

bedömas.
rektor harför skolans resultatvill betona detKommittén somansvar

inteoch det kanbetygetlärarenchef för lärarna. Det sätterär somsom
deföljaRektor bör dockändras rektor.vid skrivfelänannat omuppav

andraskiljer sig frånskolans betygssättningoch denlärarnas egnaegna
för detta.i förekommande fall motivenlärares och skolors och

medsambandbetygskriteriema ibör skeDet översyn aven
skall fåockså hur deDå börkursplanerna. övervägasöversynen enav

avseendebristande i någotelevers kunskaperutformning medger attsom
avseendegoda kunskaper ii kurs kan kompenseras annatettgenomen

kursen.av
betydligtstymingsmodellen har kommunerna störreDen gettnya

haralla kommunertidigare haft. Praktiskthandlingsutrymme deän taget
skolplanenframhållavill dock viktenskolplan. Kommittén attavnu en

âtgärdsförslag till budgeten.kopplar olika
gymnasieskolan varierar mellan kommunerna. FöriLärartätheten

till 7,41995från lärare elever årriket totalt har den minskat 7,6 100per
varit motiveratinte det hadeMinskningenlärare år 1996. är stor men

ökat iuppdrageftersom gymnasieskolansökad lärartäthetmed en
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svårighetsgrad praktiskt hela iårskullen gåratt tagetgenom numera
gymnasieskolan.

Kommittén betonar skolledningens betydelse för utvecklingen en
skola. vissa kommuner harI kunnat anställa ekonomisk ochman
administrativ kompetens avlastning för rektor. andra fall harIsom en
rektor grundpå den administrativa belastningen liten möjlighet attav
leda eller falli stödja den pedagogiska verksamheten. Dettavart- -
finner kommittén oroande. Kommittén vidare den statligaattanser
rektorsutbildningen bör också för rektorer anställdaöppen ärvara som
sedan tidigare.

Tillgången på lärare kommer bli problem i början nästaatt ett av
sekel, då de mycket årskullama når gymnasieskolan. framgåttSomstora
skiftar antalet lärare 100 elever mellan kommunerna. lärareAndelenper

har pedagogisk utbildning skiftar mellan viktig98 % och 72 %. Ensom
fråga hur detta påverkar utbildningens kvalitet och likvärdighet.är

Gymnasieskolans tillgång på speciallärare betydelsefull närär
andelen elever behöver särskilt stöd ökat. speciallärarut-Densom nya
bildningen betonar handledande och konsultativ funktion. Kommitténen

denna mycket angelägen med hänsyn till gymnasielärareattser som
sällan har fått några specialpedagogiska kunskaper utbildning.under sin

Kommittén hyser för gymnasieskolan fåkommer ännuatt attoro
svårare rekrytera forskarutbildade lärare. Läroplanens målatt att
eleverna skall utveckla förmågaanalytisk och alltmer signärma etten
vetenskapligt arbeta och tänka måste därför främjas också påsätt att
andra tillsättandet lektorstjänster.sätt än genom av

finns ökande intresse hosDet anställda lärare utveckla sinett attnu
undervisning. Kommittén detta mycket positivt både förser som
eleverna och lärarna själva. skolanFör skall fungera det viktigtatt är att
lärarna känner för sin uppgift och för sinafår uppskattningengagemang
insatser.

Ungdomars val utbildningav

förutsättning för elevernas valEn till gymnasieskolan redan ideär att
grundskolan får korrekt och allsidig information alla sinaen om
valmöjligheter såväl i hemkommunen och samverkansområdet isom-
andra kommuner.

harKommunerna själva bestämma vilketrätt att övernumera
studievägsutbud skall erbjudas eleverna. 1996/97 fick iLäsåretsom
genomsnitt eleverna förstahandsval86 % sina tillgodosedda. Enligtav
kommitténs uppfattning andelen elever kommit på sittär som
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förstahandsval tillfredsställande flestai de kommuner. kommuner medI
låg andel behöver förändringar i studievägsutbudet ellerövervägaman
andra åtgärder, samverkan med andra kommuner.t.ex.

Elevernas val till gymnasieskolan bl.a.flera faktorer,styrs av
kommunernas studievägsutbud, arbetsmarknaden, betygen i grundskolan,
elevernas sociala bakgrund och elevernas kön. gymnasieskolansFlera av

har på grund elevernas val detövervikt eleverstorprogram av en av av
könet. Enligt kommittén det önskvärt med jämnare könsför-ärena en

delning i gymnasieskolan. Skolans jämställdhetsarbete bör också leda till
undervisningen får innehåll speglar både manliga ochatt ett som

kvinnliga perspektiv jämställdheten framför pedagogiskalltär en-
ñåga.

Under de har gymnasieskoloråren inrättats i 40-talsenaste ett
kommuner saknadetidigare gymnasieskola. Kommittén harsom
undersökt gamlakonkurrensen mellan och gymnasieskolor harom nya
medfört i riketstudievägsutbudet minskat eller i regioner, detatt men
visar sig endaststudievägsutbudet i ringa grad påverkats.att

Vad gäller elevernas val kurser konstaterar kommittén det ärattav
väl tillgodosett inom det individuella valet mindre inomväl ämnenmen
med valbara kurser.

Allt fler gymnasieskolans elever går vidare till högskolan, vilketav
kommittén frågapositivt. behöver uppmärksammasEn är attanser som
den sociala bakgrunden i så hög grad vilka elevernaavgör program
väljer i gymnasieskolan och i vilken utsträckning de söker till högsko-
lan.

Regeringen i utvecklingsplan aviserathar sin översynen av
gymnasieskolans studievägsstruktur och Kommitténprogram grenar.
framhåller bl.a. bör beakta vissa ochöversynen attatt grenarprogram
väljs få elever, vissa väljs pojkar,endastatt attt.ex.av program av

fåmöjligheterna till val kurser i vissa och det finnsär attav program
utbildningsbehov täcks deinte nationellasom av programmen.

Utbildning för yrkeett

praktisk börjanteoretisk utbildning och utbildning alltsedanTrots att av
1970-talet funnits i organisatoriska de kulturema, dentvåärsamma ram
akademiska kulturen och yrkeskulturen, fortfarande väl synliga i
gymnasieskolan.

höjatankarna bakom reformeringen gymnasieskolanEn attav av var
ambitionsnivån yrkesutbildningen.för har skettDetta attgenom
utbildningarna förlängts till och fått ökat inslag kärnämnenårtre ett av
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arbetsplatsförlagd utbildning införts på allaAPUsamt attgenom
med yrkesämnen.program

flesta eleverDe bra komplement till skolansAPU äratt ettanser
undervisning och den har betydelse för deras yrkeskunskaper.att stor
Omfattningen har ökat deAPU:n åren det fortfarandeärsenasteav men
svårt inom vissa minimigränsenuppnå veckor15 överatt treprogram

Kommittén dennaår. minimigräns måste gälla allaattanser program
med yrkesämnen och denna på sikt kunna höjas.måstegränsatt

framhållerKommittén vidare bör läggasAPU längre perioderöveratt ut
yrkeslärama böroch besöka eleverna på arbetsplatserna. börDetatt

möjligt förläggs till ferietid.APUäven attvara
Utbildning handledare för förekommerAPU endast i 44 %av av

i undersökta skolor. Kommittén viktigt110 det attprogrammen anser
handledarutbildning kommer till stånd och innehåll och utläggningatt

tid till lokala behov. Statsbidrag bör efter genomfördutgåöver anpassas
handledarutbildning.

Yrkesutbildning förekommer vid antal fristående gymnasie-även ett
skolor. Fristående gymnasieskolor i företagsregi, däribland industri-
gymnasiema, resursstarka och bedöms ha utbildning välär ären som
anpassad efter de aktuella kraven inom respektive yrkesområde.

Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan behandlades i kommitténs
andra delbetänkande och har därefter tagits i regeringens utveck-upp
lingsplan. Kommittén påpekar det finns beträffandeflera frågorattnu
lärlingsutbildningen behöver lösas elevom och hur och närsom en
skall söka lärlingsutbildning, skall fåvilka eleveravgörvem som som
lärlingsutbildning, branschorganisationemas medverkan m.m..

Kommittén betonar det viktigt för kvalitetssäk-äratt att ett system
ring utvecklas för yrkesutbildningen, förlagdutbildningen äroavsett om
till skolan eller till arbetslivet. Yrkesprov behöver utvecklas i samarbete
mellan skolan och branschorganisationema. belysabör allsidigtProven
elevens teoretiska och praktiska kunnande.

för yrkesutbildningenAnsvaret utvecklas delas mellanatt staten,
kommunerna och branschorganisationema. Samverkan med arbetslivet

viktig såväl riksnivå, vidpå kursplanearbete, lokal nivå,påär t.ex. som
där yrkesråd/programrâd har viktiga uppgifter.

Kursutformning varför och för vem-

all gymnasialFör utbildning gäller indelade i kurser. Varjeämnen äratt
kurs har kursplan, betyg varjepå kurs och varje godkänd kurssättsen

visst antal gymnasiepoäng. åtgärder i kan vidtagaDe övrigtettger man
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i kursutformad gymnasieskola frivilliga för kommunen/skolan.är Ien
vilken utsträckning de olika inslagen förekommer varierar mellan
skoloma. åtgärden förekommerAtt vid skola behöver inte innebäraen

den gäller hela skolan.att
Över skolorna90 % lägger i schemat det individuella valet iutav

block. Koncentrationsläsning förekommer vid 76 skolorna och% av
olika studietakt vid Vid68 %. 55-65 % skolorna förekommerca av
Specialutformat samverkan med komvux, samordnad schema-program,
läggning, eller periodindelning läsåret.mentorer av

stymingsperspektivUr kan kursutfonnningen snabbareett ge en
förnyelse utbildningar, möjlighet gymnasieskolan tillattav anpassa
lokala behov och rationell organisation. flexibilitetDen ochen
fortlöpande modernisering utbildningen kursutfonnningenav som ger
möjlighet till så länge föga utnyttjad. Undantaget de specialut-är än är
formade Alltför små kurser kan undervisningen istyraprogrammen. en
icke önskvärd riktning.

elevperspektivUr kan kursutfonnningen eleverna ökade valmöj-ge
ligheter och det möjligt hänsyn till elevernas behovgöra att ta av
inlämingstid.

Kommittén det viktigt kommunerna använder denattanser vara
flexibilitet finns i gymnasieskolan så deras elever kan slutföraattsom
sina gymnasiestudier med framgång.

Kommittén konstaterar det går ökade kostnader ökaatt att utan
utbudet kurser och möjligheterna genomföra demattav om- -
kommunerna utnyttjar tillgängliga planeringsverktyg. Genom samverkan
mellan skolor, skolformer och kommuner kan fler kurser komma till
stånd och utbildningar utvecklas. Kommittén föreslår bestämmelsernaatt

reglerar läsåret i gymnasieförordningen minskas. Kommitténsom
föreslår också det i skollagen bestämmelse kommu-att tas atten om

skall efter tillgodose elevernas val kurs.sträva attnerna av

En gymnasieskola för fullständig gymnasieskola för allaenvar en-

dagI det alla87 % ungdomar i kommunerna inom fyraär årav som
slutför gymnasial utbildning. andelDenna högre andelen eleverär änen

började gymnasial utbildning för 15-20 år sedan. Andelensom en
varierar mellan kommunerna. flera kommunerI den endast drygtär
70 %. Enligt kommittén bör ambitionerna höjas så ännu störreatt en
andel fullföljer gymnasieskolan med godkända betyg.

Kommittén uppmärksamheten alltför ensidigt har inriktatsattanser
betygen i synnerhet betygen i kärnämnen medpåmot programmen-
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betydelsefullt hurkommittén detSjälvfalletyrkesämen. ärattanser
emellertidharkämämnena. Gymnasieskolanlyckas medgymnasieskolan

tillmöjlighetUtbildningen skall ungdomarmål.också andra enge
såvälförmåga arbetautveckling ochoch allsidigharmonisk att

pilotstudieimed andra. Arbetsgivamatillsammanssjälvständigt ensom
självför-borde ha ungdomarnagymnasieskolan störregettattanser

personligaskolan utvecklat derassjälvaUngdomarnatroende. attanser
baskunskapema.egenskaper något änsämre

studier i åttaefter fem terminersbetygsresultatundersökningEn av
genomsnitti60-tal skolor visar det finnsundersökta på attettprogram

andelenundersökta kurserna. högstade DenGodkänd IG påIcke5 %
kämämnetMatematik och den lägsta, %,A 3gäller kämämnet%,IG, 7

genomsnitt 3karaktärsämneskursema har iundersöktadeSvenska IA.
kurs.första och sin andrapå sin 4 %eleverna fått IG% av

mellanIcke godkänd varierarfått betygeteleverAndelen som
Påockså resultatenredovisarKommittén program.perprogrammen.

betydande.Icke godkändelever med betygetandelennågra ärprogram
skolornainnebärdock lågt, vilketpå dessaAntalet elever är attprogram

dessaåtgärder förfinna lämpligaansträngningamaökaborde kunna att
elever.

klararuppfattning elevernakommitténsvisar enligtStudien att
debatten.aktuellaframkommit i denvadgymnasieskolan bättre än som

ytterligarefördet finnsemellertidKommittén att utrymmeanser
gymnasieskolan.i helaresultatenförbättringar av

grundgodeleverna harunderstryker viktenKommittén att avenav
elevergymnasieskolan.de börjar Degrundskolanfrånkunskaper när

dengamla grundskolan. Ihar i dengymnasieskolan gåttigårsom nu
tydligare.och resultatkravenambitionerna högregrundskolan ärnya

grundskolebe-godkändadet krävas1998/99 kommerläsåretFr.o.m. att
påMatematik för kommaEngelska ochSvenska,i atttyg gym-

intespecialutformade Omochnationellanasieskolans program.
detpåandelen eleversin uppgift kommerlyckas medgrundskolan
år.tidigarehöstenbli 1998individuella änstörreprogrammet att

mellansamarbeteväl fungerandeviktenKommittén betonar ettav
gymnasieskolan.ochgrundskolan

hjälpa elevermöjligheter förantalgymnasieskolan finnsI attett stort
åtgärder:beskriver följandeKommitténstudiesvårigheter.harsom

specialundervisningochstöd--
ellergymnasieutbildningenundervisningstiden för helautökning av-

delar denför av
s.k. reduceratbortval ämne, programav-

och inflytandeelevers intressegenomslag förstörre-
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förändring arbetsformer så eleverna sammanhang ochattav ser-
värdet kunskaper i olika ämnenav
individuellt IV.program-

fungerarIV bäst språngbräda till nationelltettsom program om
eleven börjar på direkt efterIV grundskolan. Eleverna bör fåpå IV
tillgång till kurser de kan tillgodoräkna då de övergår till nationellt eller
Specialutformat program.

har fåttLärarna alltför lite möjlighet diskutera med varandra ochatt
på så tillsammans eller varandrassätt exempel utvecklagenom
arbetsfonnema.

Kommittén gymnasieskolans resultat kan bli bättreattanser om
skolorna och kommunerna utnyttjar de möjligheter densom nya
gymnasieskolan faktiskt ger.

Kommitténs slutsatser

reformeringEn gymnasieskolan både nödvändig och brådskande.av var
Reformen bådeavsåg skolformens struktur och innehåll. genomför-Den
des samtidigt med den förändrade styrningen skolan ställde kravatt av
på arbetsformer i skolan. Också personalens anställningsvillkornya
ändrades. Skolan Sveriges arbetsplats. skulleNu deär största största
förändringarna någonsin genomföras inom gymnasieskolan. Den
beslutade fyraåriga genomförandetiden blev i själva verket två år. Om
alla i stället hade till hade de1994 kunnat börja med läroplan,väntat ny

programmål, kursplaner och det betygssystemet. Eleverna harnya nya
känt sig försökskaniner bestämmelser inte har funnits, såsomnärsom
antagningsbestämmelsema till högskolan, eller varit okända lärarna.av

Kommittén denna reform inte haftborde ha såatt storaanser en
överoptimistisk tidplan och mycket svårigheterna kan hänföras tillatt av
detta.

Gymnasiereformen har varit framgångsrik i de organisatoriska
avseendena, dvs. avvecklingen linjer och specialkurser införandetochav

förlängningen yrkesutbildningen. Praktisktsamt tagetav programmen av
hela årskullen ungdomar igår gymnasieskolan, vilket är stornu en
framgång både för reformen och kommuner och landsting som
genomfört den. Samtidigt medför det del problem. finns eleverDeten

går i gymnasieskolan för det inte finns andra alternativ. Derasattsom
motivation för gå i gymnasieskolan låg. Det framför allt dessaatt är är
elever har studiesvårigheter och får låga betyg och densom som
allmänna debatten handlar Det särskilt viktigt eleverför dessaär attom.
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deni undervisningenmöjligheterdeutnyttjar mångaskolorna som nya
gymnasieskolan ger.

elevinflytandet.gymnasiereformeninslagen iviktigastede ärEtt av
utbildningvaltillfredsställande det gällerrelativtfungerar närDet av

fåsvårareundervisningenuppläggningeninflytandet är attöver avmen
överallt.till stånd

med deteleverna nöjdaintervjuundersökningEnligt är programen
påemellertid teckenfinnsde fått där. Detkunskap attoch dende valt

fina består.olikaolikapåbetingadesocialtden program somsynen
kunnapersonlighetsrelaterade förmågor såsomgäller attdetNär

lösningar,initiativ, hittaflexibel,med andra,samarbeta ta varanyavara
påhar de gåttförmågapå sinserviceinriktad och tro programsomegen

påverkatgymnasieskolanbild hurpositivyrkesämnenmed avmeraen
Naturvetenskapspro-Samhällsvetenskaps- ellergåttvad dedem än som

har.grammen
gymnasieskolaninföra denambitionerhaftharKommunerna att nya

genomförandet i mångapraktiskaför detsedan harsnabbt ansvaretmen
lärare.rektor ochhelt påkommit fallafall att

läroplan,utmaningar i forminförhar ställtsLärarna stora av ny
betygssystemskrivna påkursplanerprogrammål, sätt,är nytt nyttsom

haftalla lärareSamtidigt har inteelevgrupper.fall nyai mångaoch
finnsbakom reformen. Dettankarnaför ochmotivenkännedom om

intetill reformenvisserligen kännerexempel på lärare sommensom
finnerläroplaneni denlärarefinns ocksåden. Detaccepterar nyasom

alltockså läraresätt. finnsrätt Detarbetar pådebekräftelsen på att n
iarbetsformemaförnyamöjlighetreformenfler attsom ensersom-

stimulerande.de själva kännereleverna ochbådeskolan på sättett som
i denbörjan svåraretillansågs änmellan lärareSamarbetet en vara

verkligamellan lärare ökar DenKontakternagymnasieskolan.gamla nu.
ochlärare i yrkesämnenskolor därfinns i deutvecklingspotentialen

samarbetar.i kärnämnenlärare
förutsättning föroch arbetslivskolamellan attkontakter ärGoda en

fallvissafungera.skall Imed yrkesämnenpåutbildningen program
förbättringarförfall finns detandrakontakter.det goda Ifinns utrymme

sida.och skolansarbetslivetsfrånbåde-
allautbildningen påkvalitetssäkringKommittén att avenmenar

detocksåenbart skolaninteoch utan om-engagerarsomprogram
utvecklas.behövaskullesamhället ochgivande avnämama

detid dåundergymnasiereforrnengenomförtharKommunerna en
barn-åtagandenökadeekonomi ochkrympande storahaft genomen

iblandharResursknapphetenarbetslöshet.högäldre ochkullar, flera
möjlig-dedelinteförförevändning prövaåberopats att en avsom en
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heter den gymnasieskolan innehåller möjligheter isom nya som-
slutänden inte behöver medföra Ökade kostnader.

ökadeDen kommunala friheten med åtföljande skillnader mellan
kommuner och skolor i förverkligandet gymnasiereformen.syns av
Vissa skolor eller delar skolor har hunnit långt medan det i andraav- -
fall bit kvar. Kommitténär måste såatten acceptera attmenar man en
omfattande reform tid genomföra fullt överallt.tar att ut

Den gymnasieskolan har den flexibilitet det möjligtgörnya attsom
införa förbättringar behöver bryta hela gymnasieskolanutan att man upp
och den med något heltersätta Det har också vid flera tillfällennytt.
gjorts förändringar inom densmärre gymnasieskolan.nya

Det väsentligt gymnasieskolanär kan utvecklas och förändrasatt i
takt med utvecklingen i samhället. innebärDetta gymnasieskolanatt
måste samhället. Gymnasieskolanöppen skallmot ungdomarvara ge
kunskaper och självförtroende så de kan bidra till utvecklingenatt av
samhället. Skolan skall förbereda sina elever på förändringar ocksåmen

dem stabil grund kunskaper.ge en av
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arbeteKommitténs2

Utgångspunkter1

iutvecklingenför följaaprili 1994tillkalladesKommittén att gym-
och1994novembersedan slutetarbetatKommittén harnasieskolan. av

detgårhurgymnasieskolandelbetänkanden, Dentvågett ut nya -
SOUförgymnasieskolanoch stegDen steg1996:1SOU nya -

tvåredovisats,områdendeinomutvecklingendär1997:1, som
deSammanfattningamakommittén.tilldirektiveniregeringar avangett

och Debilagabetänkande 3dettabifogasdelbetänkandenatvå som
följauppdraghar ikommittén ärområden att

gymnasieskolankursutformadedenutvecklingen av
gymnasieskolan påutbyggnaden ortereffekterna nyaavav

tillgodoseddautbildningsvalsinaelevernautsträckning fårvilkeni
fåskallalla ungdomarmåletutsträckning nåsi vilken att en

gymnasieutbildningfullständig
yrkesförberedandeinom deambitionsnivånhöjdadeneffekterna av

utbildningarna
gymnasieskolan avnämamasutsträckning motvilkeni svarar

förväntningar
gymnasieskolanibetygssystemetdettillämpashur nya

framförverksamhet,skolansinflytande påelevernastillgodoseshur
undervisningenplaneringenallt på av

studiesvårig-medeleverförutbildningkommunenorganiserarhur
heter

kärnämneniundervisningenutvecklashur
omfattning ochutbildningensarbetsplatsförlagdaupprätthålls denhur

lärlingsutbildningenutvecklas samtoch hurkvalitet
möjligheter.ochlikapojkarsochflickors rättfrämjashur

kommittéparlamentarisktillsatteregeringentillBakgrunden att en
tillkännagivandegymnasieskolaniutvecklingenfölja ettför avatt var

ochläroplanpropositionen nyttbehandlingenvidriksdagen om nyav
1993/94:93.rskr.1993/94:UbU2,bet.1992/932250,prop.betygssystem

utvecklinggymnasieskolansföljauppdraghaft iKommittén har att
i frågastrukturmed denfinns;de program,inom omsom nuramar
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och kurser finns; med de finns; med denämnen timplangrenar som som
finns; med det betygssystem finns. Direktiven räknar mycketsom som

precist vilka inslag i den gymnasieskolan vi skall följa.upp nya
Utgångspunkten för arbetet har således inte varit lämna förslag tillatt
förändringar gymnasiereforrnen eller till någon refonn. Vi ärav ny en
parlamentarisk kommitté består företrädare för ochvart ettsom av av
partierna i riksdagen. I våra båda första delbetänkanden har vi varit
eniga i vår bedömning utvecklingen inom de områden vi har följaattav
och också de justeringar i reformen vismärre behövas.ansettom som

februariI 1991 lades förslaget den gymnasieskolan påom nya
riksdagens bord och i juni 1991 fattade riksdagen beslutet prop.
1990/91:85 Växa med kunskaper gymnasieskolan och vuxenut-om-
bildningen, bet. 1990/91:UbUl6, rskr. 1990/911356. Reforrnen var
mycket omfattande förhållandei till 1970 års gymnasieskola, densom

gymnasieskolan ersatte.nya
Regeringen har i 1997 utvecklingsplan förpresenteratmars en

förskola, skola och vuxenutbildning Kvalitet och likvärdighet Skr.-
1996/97:ll2. denI regeringen inriktningen regeringensanger av
fortsatta arbete med utvecklingen bl.a. gymnasieskolan. flera fallI tarav
regeringen sådana problem och förslag kommittén lyft fram iupp som
sina båda delbetänkanden.

Kommitténs uppdrag står fast. Vi har inte fått några tilläggsdirektiv
med anledning utvecklingsplanen. viNär skall den slutligagöraav nu
redovisningen våra bedömningar det således fortfarande visåär attav
skall det inom de områden direktivengöra anger.

Vi analyserar denna gång frågorna utifrån två perspektiv, ur
elevernas perspektiv och stymingsperspektiv. Kommittén har valtur
detta analysera frågorna för få bättre helhetsbildsätt att att en av
utvecklingen i gymnasieskolan inför de slutliga bedömningama.

2.2 Vad läroplanensäger

Den samlade verksamheten i gymnasieskolan skall nå de mål som anges
i läroplanen för de frivilliga skolforrnema Lpf följer citat94. Här ur
vissa strategiska avsnitt läroplanen.av

Huvuduppgiften för de frivilliga skolforrnema förmedlaär att
kunskaper och skapa förutsättningar för eleverna skall tillägna sigatt
och utveckla kunskaper. Utbildningen skall främja elevernas utveckling
till ansvarskännande människor, aktivt deltar i och utvecklar yrkes-som
och samhällslivet
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grundskolanobligatoriskadenskall medGymnasieskolan som
förförberedelsekunskaperutveckla elevernasochfördjupa som

ochhögskoloruniversitet ochvidstudierochyrkesverksamhet m.m.
ansvarigaochsamhällsmedborgarevuxenlivetförförberedelse somsom

livför sina egna
genomgåskallungdomarsyftar tillGymnasieskolan att en

för deninomUtbildningen skallgymnasieutbildning.fullständig ramen
tillmöjlighetochvaltungdomarnautbildningsväg enenvarge

grund försådanskall få ettutveckling. Deallsidigochharmonisk en
krävsomställning närför denberedskapde harlärandelivslångt att som

förändras.samhällslivocharbetslivibetingelser

gymnasieskolanbetraktarOm2.3 urman

synvinkelelevernas

Enligteleverna.till förgymnasieskolan ärtruism säga attDet attär en
utbildningderashurinflytandeskall de ha över§kap. 2skollagen 5

elevernaförgymnasieskolandeninnebärVadutformas. nya
fåttdeharutsträckning,i högregymnasieskolanfullföljtelevernaHar

såvälförförberederkunskaputvecklaochsigtillägnadet lättare att som
defårsigde lärtstudier, harvidare att tayrkesverksamhet ansvar,som

livslångtgrund fördefårutveckling,allsidigochharmonisk enen
förändringförberedskaplärande, genomen

kursutformningen,
ochgymnasieskola på orterdet inrättats nyaattgenom

yrkesförberedandedeinomambitionsnivånhöjdadengenom
utbildningama

villdeutbildningdengå påelevernaFår
delyckasoch hurgymnasieutbildningheldeGår en
vadfalloch i såinflytande överhardedeTycker att

iundervisningenochha kärnämnendetyckerVad att omom
delyckashurOchkärnämnen

vilkenIAPUutbildningarbetsplatsförlagddetyckerVad om
lärlingsut-skulleVadprogramolikapåde APUfårutsträckning -

innebärabildning
inågraeller ämnenmed någotsvårtf°arelevhänderVad när en

gymnasieskolan
sinpåföregenskap avnämare,i sineleverna,harVad synav

gymnasieutbildning
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Finns det i de ovanstående avseendena skillnader mellan flickors och
pojkars bedömningar osv.

2.4 Om betraktar gymnasieskolanman ur

stymingssynvinkel

Principen är att staten styr sätta mål ochattgenom attupp genom
utvärdera resultaten. Kommunerna har för genomföraansvaret att men
också uppföljnings- och utvärderingsansvar.ett eget

Hur kursutformningen tänkt utbildningen och hur haratt detstyravar
blivit Varför
Vad har det blivit för effekter det inrättats gymnasieskolorattav nya

har utbildning blivit tillgänglig eller inte Har det lett tillmera-
flera eller färre utbildningsaltemativ Har kvaliteten blivit lika god

i andra gymnasieskolor Vilka garantier finns i försom styrsystemet
utbud respektive kvalitet
Vad det eleverna fårär sina val tillgodoseddastyr att Och närsom
de inte får det, vad beror det på Brister regelverket eller tillämp-
ningen
Hur uppfylls målet alla ungdomar skall få fullständigen gym-
nasieutbildning i olika skolor och på olika program Vadorter samt

måluppfyllelsengaranterar
Hur höjd ambitionsnivå inom degaranteras yrkesförberedandeen
utbildningarna harHur den uppnåtts
Vilka skolans och vad harär de föravnämare förväntningar Hur

skolan på demsvarar
Kan betygssystemet fungera för likvärdig skolagarantsom en en
Vad avsikten med elevinflytandetär Hur det gårHurgaranteras
det
Vad finns det för alternativa möjligheter till utbildning för elever
med studiesvårigheter Finns det skillnader i framgång ärsom
beroende alternativav

resultatetHar i kärnämnen förändrats sedan förra redovisningen
Vilka faktorer påverkar undervisningen i kärnämnen och hur kan de
utvecklas/har de utvecklats
Har förändratsAPU till kvantitet och kvalitet sedan förra redovis-
ningen Vad beror det på APU fungerar bra kvantitativt ochom
kvalitativt
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beträffande lärlingsutbildningen efterVad för frågor lösaåterstår att
utvecklingsplanen

före-för flickor och pojkar utveckling sedanUtbildningen någon-
betänkandegående

Redovisningen2.5

perspekti-uppdrag utifrån valdafrågorna i vårt de tvåvi analyseratNär
behövsfann vi båda perspektivenoch styrningen,dvs. eleverna attven,
valträttvisande bild. Vi har därförför det skall blipå fråga att enenen

slutbetänkande.konventionell disposition vårtav
kapitelfunnit det angeläget ihar ocksåKommittén att ett separat ge

värderingar och deras påungdomarna, derasbild gym-synaven
förståelsenhar också funnit det viktigt förnasieskolan. Kommittén av

redovisadecennietutveckling under detgymnasieskolans senaste att
förutsättningar stymingssynvinkel.organisatoriskadess ur

Underlaget2.6

underlaganvändakommittén fortsattmed direktiven harenlighetI att
från Svenskaoch utvärderingsverksamhet,Skolverkets uppföljnings-från

kommerorganisationer och forskare. DetKommunförbundet, kommuner,
framgåatt texterna.av

vidbedömningarfått underlag för sinahar ocksåKommittén
föredrag-och Finland, vidlandet och också istudiebesök inom Norge

självanordnatseminarier kommitténkommittén, vidningar inför som
kommitténsvid konferenserSkolverket,tillsammans medoch som

samtalfrånvid eller deltagit i ochsekretariat medverkatochledamöter
förtsekretariatetsakkunniga ochenskilda ledamöter,kommittén,som
harKommitténlärare och elever.skolchefer, rektorer,med skolpolitiker,

skolledamasochföreträdare för lärarnasöverläggningar medhaft
OcksåSverige.Elevorganisationen iorganisationer och medfackliga

givitdelbetänkanden harkommitténs bådaremissyttrandena över
värdefulla synpunkter.
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Vad ungdomar i3 gymnasieåldern vill

Inledning1

med beskriva vad människor i gymnasieåldem vill ochRisken att unga
ungdomarnatänker behandlar homogenär att grupp.man som en

ungdomar skillnader i beteenden påSjälvfallet visar åsikter ochupp
skillnader beroende bl.a. kön,gör, ärsättsamma som vuxna som av

individuella egenskaper och i storstad ellersocial bakgrund, borom man
Kommittén kommer ändå redovisa uppgifter vadlandsbygden. att om

enligt undersökningar för åsiktermajoritet ungdomar visat sig haen av
öka förståelsen situationi olika frågor. Vi vill därmed ungdomarnasav

del vad ungdomari gymnasieskolan och slå hål på myter, t.ex.en om
har inställning till arbete.för

kapitel med redovisning ungdomarsVi börjar detta hur olikaen av
gymnasieskolan kanlivet ipå vara.syn

elev i obligatorisk3.2 Att envara

gymnasieskola

i direktiven från regeringenområdenE1 de är attav som anges
kommittén utsträckning gymnasieskolanskall följa i vilken motsvarar

förväntningar. allra viktigasteDen äravnämargruppenavnämamas
eleverna.

garanti sågymnasial utbildning inteUngdomar inser äratt enen om
Överför få arbete. demförutsättning 80 %dock äratt ett somaven

yrkesutbildning.grundskola eller kortarelångtidsarbetslösa har endast en
formellt obligatorisk skolform såsomGymnasieskolan inteär en

utbildningar. allamotsvarande %grundskolan och När 98 somavnu
emellertidomedelbart börjar gymnasieskolan detlämnar grundskolan är

gymnasieskola.fråga val till frivilligipraktiken inte längre ettom en
ochskolpolitikerutmaning för alla,bör innebäraDet störreännuen

gymnasieskolan så braeleverna själva,skolans personal och göra attatt
meningsfullutbildning i gymnasieskolanupplever sinungdomarna som

utvecklande.och
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Elevernas på gymnasieskolan kan fångas olikapå Densätt.syn
enskilda skolan kan få mycket påtaglig information elevernasen om syn
på olika delar undervisningen elevers val, respektivet.ex.av genom
bortval kurser och elevers ströfrånvaro. Enligt läroplanenav genom
åligger lärarnadet utvärdera undervisningen tillsammans medatt
eleverna. börjar ocksåDet komma fram systematiskt gjordanu mera
utvärderingar vad elever gymnasieskolan. Vad ärav anser om gym-
nasieskolan bra respektive dålig på

Skolverket har inslagen i utvärderingen gymnasiesko-ettsom av av
lan gjort intervjuer med ungdomar, hälften20 kvinnliga och hälften

Ävenmanliga elever olika ipå gymnasieskolan. måsteprogram om man
försiktig med dra generella slutsatser denna studie denattvara av ger

dock intressanta upplysningar hur olika elever på olikaom program ser
på gymnasieskolan och sin tid i grundskolan. måste,Man menar
kommittén, beakta citaten bygger på intervjuer med endast elever.20att
Kommittén väljer redovisaändå resultatet från intervjuerna för deatt att
möjligen belyser vad händer frånpå entusiastiska skolelevervägensom
i grundskolans första år till skoltrötta tonåringar. Citatet, följer,som nu
och referatet i det följande från Skolverkets Individersär rapport
skolkarriän Skolverkets intervjuer fortfarande gåravser personer som
i gymnasieskolan.

När ungdomar tillbaka på sin skoltid de flestaär överens attser om
lågstadieperioden rolig och spännande. Allt fortfarandeochnyttvar var

lek lärdeDå lades grunden. sig baskunskaper läsa,Man atten som
skriva och räkna

Mellanstadiet har däremot för många karaktären transportsträcka,av
vilket eleverna beror på läraren, kompisarna be-och/ellertror en
gynnande skoltrötthet. skaffade sig visserligen här,Man kunskaper även

andra faktorer började konkurrera intresset. utveckladesSåmen om
exempelvis den sociala kompetensen

Åren i högstadiet karakteriseras för många elever perioderav av
skoltrötthet Själva tillövergången högstadium upplevdes däremot

Ånyopositiv. handlade det fick på någotatt nytt,som om man prova
fick lärare och kompisar. Den valfriheten i frågastörrenya nya om
ämnesval upplevdes också plusettsom

kan eleverna upplever skillnad iMan positiväven notera att en
behandling de lämnat högstadiet och kommer till gymnasiet. Pånär
gymnasiet behandlas eleverna människor själva får tasom vuxna som

Skolverkets 92rapport nr
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för sina studier. elever tycker liknandeNågra de fickatt ettansvar
redan på högstadiet.ansvar

och med mellanstadiet börjar tendenser mellanFrån till åtskillnad
olika framträda. På högstadiet framgår det elevervissaattgrupper -

periodvis väljer slappa fortsattåtminstone medan andra äratt-
ambitiösa Några elever hur de ryckt för kunnasignämner attupp

ökahöja sina betyg och därmed sina möjligheter komma in påatt
önskat program.

intervjuerna i positiva gymnasieut-Eleverna i till sinär stort sett
bildning och det de valt de har mycketäven sägaattprogram om om
vad inte bra.ärsom

helt olika bilder hur elever utbildning iframträderDet av ser
intervju-gymnasieskolan beroende på vilket de går. Eftersomprogram

begränsad finns det inte uppgifter någraundersökningen änär om mer
intressantfå det motvikt till denDen är gängsetrots somprogram.

människa i gymnasieåldem. Kommitténgenomsnittsbilden görav en ung
Skolverketsnedan referat rapport.ett av

får eleverna för kreativitet.Estetiska sin AttPå utrymmeprogrammet
identitet, från elevernaockså skiljer siggörär attestet en som manvara

ocksåskolan. går oföretagsamövriga på Detpå att vara menprogram
projekt. Eleverna talarmed sina trivs.arbeta dygnet Ingenruntatt om

ha bred rekrytering. vadtycks social Menbetygshets. Programmet en
kunna försörja sig Eleverna Estetiskablir skaman Hur pro-man

villicke-materialister. få arbeta med detframstår Attgrammet mansom
till Industriprogrammet, där detlönen. Avståndetviktigare ärär än t.ex.

få arbete och tjäna Klasskamratemaviktigt snabbt ärett stort.att pengar,
ofta fritiden.tillsammans ocksåpå Estetiska ärprogrammet

möjligt blivill eleverna så snabbtPå Industriprogrammet vuxnasom
jämsidesarbetaarbetslivet. också naturligtoch komma i Det ärut att

där lärarbetsplatsen det viktigaste förskolan. Utbildningenmed är
klassrummet.veckor under hel termin isig på några än enmerman

bra jobb.viktigt lära sig maskinerna ochVad göraär är ettattsom
finns elevermindre viktiga. på ocksåDetBetygen är programmet som

hälftenleker och strular i klass kaninte vill arbeta någonutan av-
dåligaValet till Industriprogrammet oftaeleverna så. är styrt avagera

tufft finns såbra inte så och det intebetyg. Det ärär programmetatt att
utanförmycket verkar inte umgås med klasskamratemaläxor. Man

fotbollslaget,skolan det fritidsintressena kamratvalet;är styrutan som
jobbet osv.

utbildning varkenEleverna Medieprogrammet deraspå ärattmenar
bristereller studieförberedande. dessa och andrayrkesförberedande Trots

fråneleverna sitt val. Eleverna har bra betygi ångrar inteprogrammet
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grundskolan, de ambitiösa, studieintresserade målinriktade.och Deär
försöker individuella valet eller studier i någon månpå komvuxgenom
komplettera de saknas på för de skall kunnaämnen programmet attsom
söka till högskoleutbildning. Klassen påönskad viktig for elevernaär
Medieprogrammet de i skolan. i klass därDet roligt gåärnär är att en
alla har intressen.samma

läserPå Naturvetenskapsprogrammet eleverna ämnen öppnarsom
till högskolans teoretiska utbildningar. betyder mycketBetygenportarna

vilkenoch det gäller förstå koden, kunskap respektive lärare kräveratt
väl viktigtför höga betyg. så intresse förDetta äratt naturveten-somge

naturlig del tillvaron och livet utanför skolanskap. Läxor ärär en av
med klasskamrater. på dettaockså skola. umgås ElevernaMan mest

de beresta.är mestprogram
Naturvetenskapsprogrammet uttalar sig negativtElever på om

faktiskt, medan Industripro-grupparbeten, rätt meningslöst elever på
kunna det krävsdet viktigt samarbeta eftersomär attgrammet attanser

i det framtida yrkeslivet.
hade det gått undersökningKommittén göragärna sett att att aven

gymnasieutbildning efter ha varit ivilken har på sin att utesyn man
förstahögskolan Eftersom dearbetslivet eller studerat på ett tag.

gymnasieskolan med läroplan,eleverna gått den nyanya nysom
i juni har detta intebetygssystemet gick 1997kursplaner och utnya

junigick programgymnasiet i 1995varit möjligt. eleverDe utsom
kan dockdelvis andra förutsättningar. Kommitténrespektive hade1996

pilotstudiezbegränsad vad foremycketredovisa resultatet omav en
dålig på.gymnasieskolan bra respektivedetta elever tycker att var

kommunalungdomar i två kommuner harPilotstudien omfattar som
ungdomspraktik.

gymnasieskolani pilotstudienungdomarna80 %Nästan attanserav
medanförmågabra utveckla deras läsa och förståpå att texterattvar
andra.uppträda införendast detsamma tala och60 % attomca anser

procentenheter mellanungefärlig spännviddbåda fallen det på 10I är en
övrigamed yrkesämnen respektiveelever gått på programsom program
utvecklat derasfördel. gymnasieskolantill de Ca 60 % attansersenares

eleversengelska. jämföras medförmåga använda Detta resultat kanatt
undervisningen3. Endast hälften eleverna ansåguppfattning attom av

2 pilotstudiekringSkolverkets Sammanfattning och kommentarer 1997-03-27 en
tillriktad skolans avnämare

3 värdering sinfor och Eleversgymnasieskolan 133Den steg,steg avs.nya -
gymnasieutbildning; Skolverkets 90rapport nr
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väldigtde fått mycket eller ganska mycket kunskap i engelskany
i gymnasieskolan. 60 % gymnasieskolan braDrygt påattanser var -
och 20 dålig på utveckla förmågan klara matematiska% att att-
uppgifter. Också det gäller engelska och elevermatematik harnär som

Samhällsvetenskaps- ochgått på Naturvetenskapsprogrammen en
positivare de gått på med yrkesämnen.änsyn som program

samtliga personlighetsrelaterade förmågor kunnaI såsom attmera
samarbeta med andra, initiativ och hitta lösningar,att ta att varanya
flexibel, ordningsam, och punktlig, servicein-att attvara noggrann vara

sin förmåga iriktad och på olika situationer har de gåttatt tro egen som
positiv gymnasieskolanmed yrkesämnen bild huren meraprogram av

ellerpåverkat dem vad de har gått Samhällsvetenskaps-än som
SkillnadernaNaturvetenskapsprogram. i vissa avseenden såsomär stora,

gäller flexibilitet respektive ordningsamhetdet 70 % 50 %, nästannär
respektive knappt 40 % och serviceinriktad 80 %70 % nästanatt vara

respektive 40 %,

Ökande eller minskande sociala3.3

skillnader

redovisar i kapitel har elevers valkommitténSom 5närmare av
snedasamband med deras sociala bakgrund.utbildning starka Den

gymnasieut-sociala rekryteringen till högskolan uppstår vid valet av
gymnasieskolan förhoppningsvis på siktbildning, något den nyasom

uppgiften inte lätt.kommer förändra. Men äratt
finns gymnasieskolan tvåkommittén berör i kapitel 6 det iSom

traditioneryrkeskulturen och den akademiska kulturen.kulturer, Dessa
itjänstefördelningar, samarbetsformermärks i lokaldispositioner, i m.m.

inställningfall märks de också i enskilda läraresskolorna.på I extrema
till elever på olika program.

olikasjälva bidrar också till förstärka uppfattningenEleverna att av
speglingfömämare andra, vilket i sigän är avprogram som en

med 20samhällets olika arbeten. i intervjuernapå Detta synssyn
gymnasieungdomar.

högstNaturvetenskapsprogrammet: Ja, vi vielev påEn ärattanser
värda likaskolan. elev på Estetiska Vi intepå En ärprogrammet:

lärarnanaturare. kurskamrat kompletterar medmycket En attsom
fria och trevliga. elevfor de pratglada och Entycker ärestetema attom

bådede högre för depå Medieprogrammet ärär snäppetatt attanser
fmhetsskill-vis. ocksåpraktiska och teoretiska på något Det anses vara
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Estetiskanader mellan olika på elev påEnt.ex. programmet.grenar
Industriprogrammet alla IN-drägg,säger sämstaatt ser oss som
delen.

Skolverket sammanfattar intervjusvaren Program förberederså: som
statusvärde enligt Grunden förför högre studier har högre eleverna.ett

sin omgivning, i hemmet, blanddessa slutsatser får de i kamraterna men
oftast nöjdaockså i skolan. Samtidigt de med sina harDeär program.

intresseområden ochfått arbeta med sina vidareutveckla dem. De
hittar olika värden sitt de flestautvecklar sin identitet, på ochprogram
sig de har slutat gymnasieskolan.vad de ska inrikta på närvet

utvecklingsplanen regeringen timplanemas utformningI attmenar
Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogram-kan sken attge av

reformerade detutgjort för den gymnasieskolan och ärmönstret attmen
viktiga. Regeringen framhållerdessa är att programmenprogram som

till innehåll uppläggningbehöver stärkas ochmed yrkesämnen samt
utvecklas kvalitativt meriter.på egna

anmärkningsvärt lärareKommittén finner det högst också genomom
olikamedverkar till social stämplingmindre väl valda kommentarer av

ocksågymnasieskolan. del dessa statusskillnaderi En avprogram -
följd yrkeslärare harlärarkategorier kanmellan olika attvara en av-

utbildning lärarebetydligt akademisk i kärnämnen. Detkortare ärän
både skolpersonalens och elevernasemellertid fråga berörockså en som

etiska förhållningssätt.
förändringarna gymnasieskolan deambitionerna medEn avav
minska skillnader-varit de socialt betingadedecennierna harsenaste att

ochgymnasial nivå. detta inte skettmellan olika utbildningar Attna
sociala skillnaderna ökardet finns tecken på de tvärtomattatt anser

förinte bara för skolan ocksåkommittén misslyckande utanettvara
allamedvetenhet dessa tendenser hossamhället. fordrasDet om somen

för skolan.finns i eller har ansvar
uppgiftpersonal och harGymnasieskolans avnämare attstoren

ochutbildningarna på de olikastärka kvaliteten inom attprogrammen
minskar självkänslan hostill statusskillnaderna ochdärmed bidra att

och elever ökar.lärare
välfärdsundersökningar visar nämligen teckenfrånResultatet SCB:s

få fastkallar förlängda etableringsprocessen attden SCBpå att som
ökade skillnader i ungdomsgruppen.bostad leder tillarbete och egen

respektiveför ungdomar i glesbygdrespektive kvinnor,För män
etnisk bakgrund blir villkorenmed olikastäderna och för ungdomar

föräldrarna bistår sina barnkrav påolika. ställs alltalltmer Det större att
socioekonomiska skillnaderdärmed riskerarperiod ochunder denna

olikadirekt påverkaföräldragenerationen påinom sättettatt mera
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levnadsvillkorungdomars socialaDen bakgrunden har alltså fåttåter
betydelse för ungdomars levnadsvillkor. Ungdomar har, jämtestörre

invandrare och ensamstående kvinnor med barn, de svårigheternastörsta
på arbetsmarknaden och med försörjningen. Ungdomarnas försörjnings-
problem drabbar också familjen.

sociala bakgrunden har, bl.a. forskningDen Mats Trondmanssom
visats, betydelse också för ungdomars val idrott, musiksmak ochav
kulturvanor. exempelHan på detta arbetarklassbamanger som som
spelar fotboll och barn till högre tjänstemän spelar golf och tennis,som
seglar och åker slalom. handlar också föräldrarnas kulturellaDet attom
kompetens vidarebefordras till barnen och därmed förstärker den sociala
reproduktionen.

Trondman har visat på tendensen kvinnor och hanterar denatt män
sociala inlåsningen på olika de arbetarklasskvinnoma läsersätt unga-

intresserade kultur haroch börjat vrida sina intressenärmera, mer av
framtiden. framtida arbetsmarknadensDen krav på breddadmot

kompetens- och beteenderepertoar drabbar de lågutbildadeunga
arbetarklassmännen hårdare andra ungdomsgrupper. hjälper inteDetän

flytta de har ingen arbetsmarknad flytta till.att attens -
vill också iUnga högre grad hemorten, det visarmän stanna

redovisningen enkäter Institutet för framtidsstudier gjort tillav som
överungdomar i gymnasieåldem eller kvinnorna villAvär straxsom

färre hemorten.på hälftenMer ungdomarna destanna än attav anser
har något speciellt med människorna på hemorten.gemensamt

delvis motstridig uppgiftEn ungdomars benägenhet hålla sigattom
kvar i sitt sociala sammanhang på frågan ungdomarna kansvaretger om

Övertänka sig bo utomlands. kan70 % tänka sig bo utomlands en
längre tid och kan tänka sig40 % bo utomlands under delenöver större

sitt yrkesverksamma liv.av

4 Sammanfattning Tillvarons trösklar Ungdomars levnadsvillkor ochav -framtidsutsikter SOU 1994:77 Generationsutredningenav
5 Anteckningar från seminariet Arbetarklassens pojkar efter industrialismen,
utgiven i från och ungdomsdelegationensBarn- ungdomsforsknings-rapporten
konferens den november29 1996: få bliAtt ungdomars etableringvuxen om-på olika marknader
6 70-talistemas värderingar; redovisningar resultat enkäter Institutetav av som
for framtidsstudier genomfört varje år sedan 1989 med undantag 1995,av

Åke70-talister Om värderingar förr, och i framtiden Andersson,E.samt nu av
Thomas Fürth och Holmberg;Ingvar utgiven och kulturNaturav

2-17-0934
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inställning till arbeteUngdomars3.4

ungdomardecennierna florerathar under de attDet mytsenaste en om
kommittén7Ungdomspolitiskaarbeta.intresseradeinte är att menarav

blandati den allmänna debattengrund isindetta har attatt man
ochideala arbetetdetpåforskningsresultaten ungas synomsamman

Ungdomspolitiskahuvudarbetaintresse förungdomars över taget.att
antal forskarehänvisning tillmedredovisarkommittén attett unga

blidevill arbeta ochandralika väl attmänniskor att oroas avsom
kommitténUngdomspolitiskaenkätOckså i denarbetslösa. som

resultatetblevmed hösten 1996samarbete SCBgenomförde i att unga
vill ha arbete.

tillställtprincip årligen sedan 1989har iframtidsstudierförInstitutet
olikaienkäter derasgymnasieåldemi främstungdomar synom

denarbetslöshetenungdomarna är1996värderingsfrågor. attsvarar
hälsoriskerundersökningsamhällsfrågan. Iviktigaste varanseromen

denhotmycketarbetslöshetenmänniskafjärde är motett stortattung
övrigaför denMotsvarande andellivet.och dethälsan egnaegna

kommitténsUngdomspolitiskaEnligttionde.drygtbefolkningen varvar
detår15-25 störstavad ungdomarundersökning är varaansersomav

blandarbetslösheten%problemet 72 unga.svarar
ha arbete.viktigtdetsåledesungdomar är ettOckså attattanser

tycksarbetetviktigast ivadfrågansedan gäller ärdetNär somom
detarbeten ochgäller tillfälligadetvärderingarha olikaungdomar när

sig påförsörjerpå de jobb deskiljerungdomardvs.arbetet,riktiga
och påstudierna,jämsides medtillfälliga arbetenalternativtnu,just

tillfälligaframtiden.skaffa i Detkunnade hoppasarbetende som
andramänniskor harkriterier.materiella Ungaeftervärderasarbetet

arbetet.det riktigagällerdetprioriteringar när
bådeframtidsstudierför mäntill InstitutetenkätsvarenEnligt anser

viktigastegymnasieåldern, deti ärår 1996 attoch kvinnor, är attsom
trevligaharviktigastdetDämästarbetet är attintressant.är man

År hadelön. 1989kommer högtredje platsPåarbetskamrater. ung-
trevligahadet viktigastDå ansågsprioritering. attdomarna annanen

dåkomplatstredjeha hög lön. påFörstoch dämästarbetskamrater att
och 19961989arbetsuppgifter. år ärGemensamt attintressantahaatt

1989prioritering.ganska långt ikommertill karriärmöjlighet varner

7 1997:40och arbete, SOUUnga
Jarlbro iGunilla Detförutses3 inte kandetkommuniceraKan somomman

red.,Weibull 1995ochHolmbergriket,gamla
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trevliga arbetskamrater fyra viktigare.gånger intressant arbete1996 var
viktigare karriännöjligheter.gånger äntre

Skillnaderna mellan kvinnors och yrkesdrömmarmäns är väntatsom
ganska redovisas de åtta populäraste yrkena.Härstora.

Kvinnor Män

Reseledare Civilingenjör
Psykolog/kurator Polis
Turist- och hotellverksamhet Dataoperataör/programmerare
Förskollärare/bamskötare Musiker/artist
Polis Företagsledare
Florist Säljare
Fotograf Skådespelare
Modedesigner Militär

jämför yrken"Om de ungdomarna år föredrar med1996man som
dem ungdomar främst1989 års undersökningen från 1989 ärsattesom

uppdelad kön återfinner vi reseledare, ingenjör, ochpå konstnär
säljare. Joumalistyrket bland de fem1989 populäraste yrkenavar men
har åkt till plats. joumalistyrket fortfarande1996 12:e 1994 ettner var

de fyra populäraste yrkena tillsammans med reseledare, konstnär ochav
Militär hörde till de fem lägst harpolis. 1989 prioriterade yrkenasom
stigit brant i intresse. bland de lågt prioriterade yrkena1996 Kvar är

och industriarbetare plats och hosplats 41 43 hos kvinnor 29präst
således stabilt mellanmän. Vissa yrken intresse/ointresse årenröner ett

imedan andra skiftar intresse.
och tänkakvinnorna % 1994 skulle kunna66 % 77 männenavav

företag.sig att starta eget

ungdomarna påVad fritiden3.5 gör

Kommittén refererade till Trondmans forskning hurMatsnyss om
deras ochungdomars sociala bakgrund påverkar val idrott, musikav

kan därför intressant redovisa resultat Institutetkultur. Det detattvara
framtidsstudier fått fram ungdomars fritidsintressenför ävenom om-

uppdelat socialgrupp.det inte påär
Över ungdomarna idrottar minst månaden sin60 % gång i påav en

Sjunger/ spelar instrument fritiden medanfritid. något 18 % övergör
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något annat Ospecificerat.30 % 6 ingenting sin fritid.% pågör gör
skriver, filmar/fotograferar, spelar och dansar.Resten teater
fjärde läser aldrig bok och fyra tio läser bokVar man en av en om

året. Kvinnorna läser bara % läser aldrig bok.5 Tremera en-
fjärdedelar dagstidning varje dag; i grad.läser något högremännenen

läserhälften kvinnorna Veckotidning varje vecka.Nästan enav
musik från varjehälften dag till gång året.Mer än utövar en om-

hälften från varje dag tillgår på 0,2 % gångMer än teater en om-
musicerar aldrighälften och likadant det medåret 48,7 %. Knappt är

teaterbesöken. video gång i veckan eller gång i90 % ser en en
månaden. går på bio gång i månaden.60-70 % en

hälften gjort längre utlandsresahar någonMer än utan atten vuxen
läser utländska tidningar varje månad.varit med. femteVar

informell kultur, musik-Ungdomarna föredrar temporär typ
jazz- och rockklubbar, konstutställningar, film-festivaler/rockkonserter,

framför kulturinstitutioner såsomfestivaler, fria teatergrupper museer,
kulturin-regionteatrar. Bland debibliotek, symfoniorkestrar, permanenta

biblioteken i andra handungdomarna främst ochstitutionerna sätter
studieförbund kommer långt efter.orkestrar,Teatrar,museerna.

kulturformema prioriterar rockkonserter,deBland männentemporära
filmfestivaler irockklubbar medan kvinnornafilmfestivaler och sätter

internationelltoch på tredje platsföljt rockkonserterförsta rummet, av
italiensk kulturvecka.kulturutbyte, t.ex.

historia harhemortenshälften ungdomarnaMer ettän attanserav
tänkade tillfrågade kvinnorna skulle kunnaför dem. Hälftenvärde av

hembygden medan endast %studiecirkel 20sig delta iatt avom caen
det.skullemännen

eller ekonomisktmedlem i stöderungdomarna6 %Ca är enav
mindreefterfrågade organisationer stödsidrottsförening. Andra änav

fält-Naturskyddsföreningen,nämligen Amnesty,Greenpeace,2 %,
motorförening, något politiskt parti eller någonbiologerna, någon annan

folkrörelse.

förungdomar viktigtVad3.6 varaanser

samhälletsjälva och idem

mellanvad viktigast för dem varierarvärderingUngdomars ärsomav
åren.

ungdomarviktigast och dämäst hälsan för deKompisar är som
viktigare kompisarna.hälsansvarade 19921994. änvar
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familj, hälsa,deviktigast 10-15 årfrågan vad dePå sätterärtror om
1989inte mellanSkillnadernaoch främst.arbete är stora svarenpengar

och 1996.

10-15 år:Viktigast om
år 1989:svarade ungdomarnahärSå

friskVara
medälska och boNågon att

arbetsuppgifterIntressanta
familjenmedtillsammansVara

Tjäna pengar

ungdomarna år 1996:här svaradeSå

familjEgen
Hälsan
Pengar
Arbetet

arbeteIntressant

ha fastviktig för de villfamiljenUngdomarna att envaraanser
brade vill barnenföroch dämäst uppväxt-punkt i tillvaron att ge en

framförhuvudarbeteår 1996miljö. ungdomarna överAtt sätter taget
samband med arbetslösheten.haarbetsuppgifter kanintressanta

föreningsliv.politik ochprioriterade områdena hörallra lägstTill de
ungdomarnaprioriterade detockså lägstområdenDessa är anserav som

demintresserafrågor kommerpartipolitiska%viktigt 35 atttror attnu.
de kommerungdomarfyraEndast attsägeri framtiden. atttre av

intedeförstagångsväljare 20 %utnyttja sin attrösträtt svararcasom -
inteintresseSkillnaderna i politisktdet. ärkommerde göraattvet om

och manligakvinnligamellanstora svar.
svaradenio alternativvilketungdomarnafick mot1989 somavange
rangordnadeframtidssamhället. Ungdomarnasdet idealabildderas av

levande lands-social trygghet,garanteradfrisk natur, envar ensvar
pulserande storstadsliv.ordninglag ochbygd, samt ett

prioriteras. Debordesamhälletshurfrågade1996 resurseromman
hälso-för både kvinnor ochalternativenprioriterade mänbåda högst var

ochkvinnorföljande hadeskola/utbildning. Desjukvårdoch tresamt
de.överensstämde Deordningsföljdolikai någotmän satt men annars

bådaarbetsmarknaden. Iochtrygghet, miljösocial energi samtvar
1990-talet ansågbörjanpå listan. Ilångtkulturfallen kommer avner
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ungdomarna sjukvården, miljön och skolan borde prioriteras vidatt
fördelningen samhällets ekonomiskaav resurser.

fråganPå vilken samhällsinriktning Sverige bör vägdesträva motom
bland kvinnorna önskan samhälle där ekologin står i fokusett tyngstom
medan industrisamhället vägde hos mycket1990männentyngre stor
andel svarade dock "vet ej. 60 % kvinnorna ville avvecklaav
kärnkraften medan 67 ville% ha kärnkraften kvarmännen 1991.av

börjanI 1990-talet önskan samhälle med ekologin i fokusettav var om
i högre grad kvinnligt manligt önskemål. Både kvinnor ochänett ett

trodde miljöförstöringen skulle bli detmän problemet i 2000-att största
Årtalets värld. biosamhället1994 det högst prioriterade samhälletvar

bland både kvinnor och också detta år med andel "vet ej.män stor
Både kvinnor och ansåg människan destruktiv kraftmän äratt en som
skövlar naturen.

detNär gäller vilken samhälle ungdomarna ärtyp mestav som
Övertilltalade skillnaderna mellan kvinnor och 70 %är män stor.av av

kvinnorna endast knappt 50 % vill ha samhälle därmännen ettmen av
alla har det ungefär lika bra med höga skatter. Knappt 30 %men av
kvinnorna och drygt 50 % vill ha samhälle därmännen ettav en
begåvad, flitig, duglig människa har möjlighet få det betydligt bättreatt

de flesta. Skillnaderna har ökat de åren.än senaste
På frågan vilka samhällsfrågor de viktigasteärsom svarar ung-

domarna både kvinnor och det arbetslösheten ochmän äratt- -
miüáfâgør. Vilka frågor dämäst de viktigaste har kvinnor ochärsom

olika uppfattning dvs. de har olika uppfattning priorite-män om om-
ringsordningen har ändå ganska lika uppfattning vilka frågormen om

står högt listan viktigapå samhällsfrågor.översom

Kvinnor Män

Arbetslösheten Arbetslösheten
Miljöfrågor Miljöfrågor
Vård- och omsorgsfrågor Brottsligheten
Brottsligheten invandringen
Utbildnings- och skolfrågor Ekonomi och näringsliv
Jämställdhet Vård- och omsorgsfrågor
Social- och välfärdsfrågor Utbildnings- och skolfrågor
Invandringen Social- och välfárdsfrågor

samhällsfrågor dämästDe kommer i prioritering omfattarsom
mindre 10 %än av svaren.
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fjärdepåsamhällsfråga kommerviktigInvandringen synessomsom
mellanSkillnadenkvinnorna.åttonde plats föroch påförplats männen

iuttryck ocksåkommer tillinvandringeniochkvinnor män synen
detoch ärkvinnorna 30 % att14 % männenandra frågor. anseravav

respektiveSverige %arbetsmarknaden i 35invandrare påmångaför
bådeflertidigare ansågnågra årenkätinte. I30 % vet ensvarar

arbetsmarkna-invandrare påför mångafannsdetochkvinnor män att
brottsbenägnainvandrare likakvinnorna ärmajoritetden. En tror attav

invandra-majoritetknappmedan attsvenskarna männen troravensom
%60och drygtkvinnorna40 %Cabrottsbenägna. avär avmerre

Sverige. Dessaflyktingar tillför mångadet kommertyckermännen
undersökning-presenteradenyligendenintestrideruppgifter tyvärr mot

frågorinställning till dessagymnasieeleverssvenska somen av
Stockholmsvidinvandrarforskningförgenomförts Centrumav

rådet.Brottsförebyggandeochuniversitet
påståendetiinstämmer54 % att66 %kvinnor mänFler än

svenskadenutvecklingpositivinnebärdeltill vissinvandringen aven
tillpositivaochkvinnorfall bådedettaOckså i mänärkulturen. mer

kvinnorflerMånga litesedan. änår mänför någrainvandrare än --
frånmedgifta sigellerbli sambotänka sigkan en annanatt personen

världsdel.

ochmellan barn3.7 Ung vuxen-

detpåståttsunder år tarsammanhang atthar i mångaDet numerasenare
frånpåstående utgårblir Dettatid innanallt längre synenvuxen.man

beroende. Denmänniskormedansjälvständiga är somäratt ungavuxna
förenligt dettabostad kallas synsättocharbeteharinteännu egen

slutbetänkande°i sittkommittén attUngdomspolitiskaungdom. menar
livsfasermänniskanspåstatiskpåbyggerdetta somsynsätt synen
ungdomstidenochåtråvärtdet attförutsätter attär mestatt vara vuxen

får inteungdomstidenförlängdas.k.i sig. Denvärdeskulle hainte ett
honundantagsvarelsebetraktas ävenmänniskatillleda omatt som enen

fram-kommitténUngdomspolitiskalägenhet.ocharbetesaknar egen
bördärmedmyndig ochgammalården 18 ärhåller är somsesatt som

vuxen.

9 1997:71SOUPolitik förBetänkandet unga,
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ungaMånga känner sig besvikna det betyder liteöver så bliatt att
myndig. hadeMan hoppats på efter myndighetsdagen iatt större
utsträckning bli behandlad vissaI sammanhang förväntassom vuxen.

inte i andra.att taman vara mogen ansvar men
Den längre utbildningstiden, kommittén i alla andrasom samman-

hang framhåller positiv, innebär således också inträdet påsom att
arbetsmarknaden sker vilket i sin innebär uppskjutnatursenare,
inkomster och tidpunkten för ekonomiskt oberoendeatt flyttas framåt i
tiden. Därmed minskar också förutsättningarna för utflyttning från
foräldrahemmet, bosättning och familjebildning. Samtidigt inträffaregen
könsmognaden tidigare.

Kommittén drar slutsatsen de tecken hittills signaleratatt yttre som
människa inteär längre går använda förvem som atten attvuxen

bestämma hur skall behandlas, ungdom elleren person som en vuxen.
förhållandetDet gymnasieutbildningen förlängts innebäratt praktisktatt

alla elever uppnår myndighetsålderntaget under sin gymnasietid.
Kommittén detta inte för elevernanämner i gymnasieskolan skall fåatt
några särskilda förmåner och plikter den dag de fyller år för18 utan att
markera det egendomliga i det i skolan förekommeratt att t.o.m
myndiga inte har inflytande på sitt arbete.personer

3.8 Elevinflytande

Skolan brukar lyftas fram exempel verksamhet där det ärsom en
svårt få inflytande.att

Många utredningar och propositioner har frågan elevin-ägnats om
flytande. flestaDe frågan elevers inflytande i formellatar upp om
beslutsprocesser. Det förslaget det från Ungdomspolitiskasenaste är
kommittén föreslår rektor skall skyldig ha MBL-att attsom vara en
förhandling med företrädare för eleverna före beslut gällersom
gymnasieskolan. förslagDetta skall alternativ för deettses som
kommuner väljer inte delta i försöksverksamheten med lokalaattsom
styrelser med elevmajoritet, vilken riksdagen nyligen beslutat prop.om
1996/97:l09, bet. 1996/97:UbUlO, rskr. 1996/972222.

Kommittén vill för sin del framhålla elevers inflytande i formellaatt
beslutssammanhang betydelsefulltär två skäl, dels för beslutenattav

° Hjortsjö, Tonåringar tycker till tonåringar, D-uppsats, Institutionen förom
socialt arbete i Lund, 1996, Edeblom, Ungdom ungdomstiden,samt C-om

Institutionen för socialt arbete i Umeå,uppsats, 1995
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förmodligen blir bättre, dels för signalera eleveratt äratt attmogna nog
bli ipå allvar alla sammanhang under sin gymnasietid. Elevernastagna
inflytande i formella sammanhang också led i deras demokratiskaär ett
fostran. Kommittén vill dock också framhålla vikten elevernaattav
själva till det inte blir liten eleverna fårattser en grupp av som
inflytande beslutenpå och eleverna får lika litet inflytandeatt resten av
och liten information Kommittén vill här intervjuciterasom nu. enur

programmet":med elev Estetiskapå Elevrådet blivithar välen
och samhällare sitter i elevrådet. inte löntDet liksomnaturare ärsom

och komma eller fordon eller något sådant... låter bättreDetestetsom
och samhällegå gå eller fordon. har viDetänatt natur att estet sett...

förstår inte riktigt viDe vad skulle deDet roligtgör. rättnog vara om
kom och kollade gång och vad vi verkligen gjorde for de troren ser
inte vi har läxor och så de lite viktiga.äratt utan mera

elev synpunkterSamma har på elevinflytande i undervisningen: Jag
kan lektionerna väldigt intressanta eleverna fårgöratror att man om

med och medverka själva och inte bara läraren visarstår och påvara
fårtavlan med och bestämma.utan man vara

allra viktigaste enligt kommitténs mening fårDet elevernaär att
inflytande hur de skall arbeta i skolan och därmed hur de skallöver
organisera sin inlärning. innebärDetta också lärarna bör utgåattegen
från elevernas individuella behov och inte betrakta eleverna som en

finns exempel på lärare undervisar olika iDet på sättgrupp. som
gymnasieskolan och komvux de undervisnings-sinaanpassar-
metoder till eleverna komvux kan fråga sig hurManäratt vuxna. en

isådan lärare på eleverna gymnasieskolan, elever underser som
gymnasietiden myndiga. behovblir Att arbetet till elevernasanpassa

del lärares professionalitet.måste vara en av
det gäller elevers inflytande brukarNär på undervisningen man

hänvisa till gammal undersökning visade elever får mindreatten som
inflytande äldre de blir. Kommittén har intrycket allt fler lärare iatt
gymnasieskolan försöker få med eleverna under-i planeringen av
visningen. Enligt de tidigare nämnda intervjuerna ungdomarmed 20

deframhåller de upplevt positiv skillnad i behandlingen denäratt en
lämnat grundskolans högstadium och kommit till gymnasieskolan. Nu
behandlas de människor själva får for sinatasom vuxna som ansvar
studier.

Ungdomspolitiska kommittén föreslår i sitt slutbetänkande att
Skolverket får i uppdrag kontinuerligt redovisa arbetekommunernasatt

" Individers skolkarriär; Skolverkets 90rapport nr
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med elevinflytande. Kommittén för gymnasieskolans utveckling vill för
sin del betona rektors och lärares för arbetet i skolan. Vi föreslåransvar

särskiltdärför varje skola i sin årliga redovisning till kommunenatt
utvecklingen elevers inflytande planeringenuppmärksammar påav av

arbetsformer.undervisningen och elevaktivaav
obligato-studiematerial elevinflytande, vilketfinnsI Norge ärett om

behandlaralla klasser. heter Veiviseren ochriskt igenom i Detatt
för sin inlärning och vadbl.a. vad det innebär att ta ansvar egen

habetyder och vilka planer eleverna kanläroplan, arbetsplaner osv.
efterföljans-inflytande Kommittén det norska exempletpå. ärattanser

elevinflytande bidra tilldiskussionsmaterial skulle kunnaEttvärt. om
förhopp-svenska gymnasieskolor ochfruktbara diskussioner också i

vardagsarbeteelevernas inflytande på skolansningsvis leda till att
användas i alla gymnasieklasser.Diskussionsmaterialet börstärks.

ledmaterial, Impulsstart,Kommunförbundet har ettgett ut ett som
skolorm.fl. till Sverigeslärarorganisationemasi förbundets och upprop

inför hösten 1997.
framdelbetänkanden hållitockså i sina bådaKommittén har

kunskaperintresse och behovelevernasbetydelsen lärare taratt avav
möjligheten dettaarbetet. Endautgångspunkt för ärgöraatt omsom

och innehållkonstruktiva samtal arbetsformerlärare och elever har om
samtalutgångspunkt för sådanaundervisningen. viktigi En är program-

betygssystemet ocksåEleverna har i detmål och kursplaner. rätt attnya
det,betyg. kommitténför få olika Somfå vad krävs attveta sersom

bygga påsamarbete. måsteelever och lärare på Dettatjänar både
och lärarenlärarens kunnandeeleverna värdesätterömsesidig respekt; att

möjligtdvs. båda detvilja lära;hänsyn till elevernas göratt parteratttar
jobb.själv bradärmed för sigför den andra och göraatt ett--

utvecklingssamtaldelbetänkande diskuterade kommitténsitt förstaI
utbytaför elev och läraremedelmellan och lärareelev attettsom

hellerarbetet. Kommittén vill intedetsynpunkter på nugemensamma
utvecklingssamtal kanvill betonaförorda obligatorium attett varamen

regelbundenhet, gånggenomförs medvärdefulla de t.ex. perenom
mentor/handledarelklassförestånda-och dennesvarje elevtermin, mellan

undersökningrefererade kommittén tilldelbetänkandetdet förstaI enre.
slutat ieller heltvalt bortvisade elever ämneettatt gym-somsom

nasieskolan skolan.problemen imed läraresällan någonpratat om
oftare iutvecklingssamtal alltuppgift förekommerEnligt numera

z Skolverketsgymnasieskolan;studiekurs imindreStudieavbrott och rapport
85nr
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viktigutvecklingssamtalenKommitténgymnasieskolan. som enser
behövsinformation vadfå ochelevernamöjlighet för att somomge --

gymnasiesko-slutföra framgångsrika studier ikunnaeleven skallför att
individuelladensamtal dokumenteras isådana kanSlutsatserlan. av

skallmed skolanvarje elev i dialogenligt läroplanenstudieplan som
utbildningen revidera.undervid olika tillfällenochgöra upp

individuella ochutbildningen påangivetskollagen finnsI att
föreslårplan. Kommitténskall följaspecialutformade attenprogram
skallframgår planendetförtydligas såbestämmelserna attatt vara
individuelldet skall finnasframgårläroplanenindividuell. Av att en

be-föreslårgymnasieskolan. Kommitténialla eleverplan för att
varandra.till Iskollagenoch ii läroplanenstämmelserna anpassas

utbildningen.fastställas styrelsen förskallplanenstårskollagen att av
rektor.tillplanen delegeratfastställandetvanliga torde ärDet att avvara

individuellaskolan uppfattar deneleven ochbådeviktigtDet är att
åtagande.planen ettsom

sammanfattandeKommitténs3.9

bedömning

imellan olikastatusskillnaderfortfarandefinnsDet gym-program
skolpersonalensbådebl.a. berörfråganasieskolan. Det är en som

ochpersonalGymnasieskolansförhållningssätt.etiskaelevernasoch
utbild-stärka kvaliteten inomuppgifthar attavnämare storen

tilldärmed bidraocholikapå de status-ningarna attprogrammen
ökar.lärare och eleversjälvkänslan hosochminskarskillnadema

deinflytande hurfårviktigt elevernasynnerligen överDet attär
inlärning.organisera sindärmedskolan ochiskall arbeta egen

detvilketi gymnasieskolan,under tiden görmyndigablirEleverna
elevernaarbete.sitt Ominflytandede inte harorimligt överatt

föransvarsfulla individer i ställetsjälvständigabehandlas ensom
erfarenhetenligt kommitténs störredekommer ettatt tagrupp

ochstudierna ökarmotivation förstudier.för sina Derasansvar
studieframgången.därmed även



Vad44 ungdomar gymnasieåldern villi SOU 1997:107

inflytande i formellaElevers sammanhang betydelsefulltär av
flera skäl, dels for besluten förmodligen blir bättre, dels foratt att
signalera elever bli på allvar i allaäratt att tagnamogna nog
sammanhang under sin gymnasietid. Elevernas inflytande formellai
sammanhang dessutom led i den demokratiska fostran.är Detett är
viktigt eleverna själva till inflytandet inte bara gälleratt attser en
liten eleverna medan eleverna lika litetharrestengrupp av av
inflytande tidigare.som

Kommittén vill också fästa uppmärksamheten på följande
frågor.konkreta

Varje skola bör i sin årliga redovisning till kommunen särskilt
uppmärksamma utvecklingen elevers inflytande på planeringenav

undervisningen och elevaktiva arbetsformer.avav

diskussionsmaterial elevinflytande börEtt fram kantasom som
i gymnasieklasser.användas alla

Utvecklingssamtal viktig möjlighet för elever få ochär atten -
vadinformation behövs för eleven skall kunnaattge om som-

slutföra framgångsrika studier.

Bestämmelserna i läroplanen och skollagen individuellaom
studieplaner bör samordnas. bör finnas individuell studieplanDet en
för varje elev. Både eleven och skolan bör uppfatta den individuella
studieplanen åtagande.ettsom
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gymnasieskolanStyrningen4 av

förrdetSå4.1 var

beskrivasfortfarandeoinitierade iblandochförrbrukadeSkolan av --
samhället.icentralstyrda sektorernaochregleradede mesten avsom

gymnasiesko-utvecklingen inutidadenförståelsenförviktigtDet är av
vilken långbildha vägagerandenolika aktörersochlan att en avav

mål-till dagensreglercentralstymingenfrånskolan gått genomsom
styrning.

omstruktureringreformering ochefterkrigstidensförförutsättningEn
styrderegeringenriksdagen ochskolansvenskahela den attvarav

grundskolan,den tiden harUnderorganisation.skolväsendets gym-
bliutvecklats tillvuxenutbildningenkommunala attoch dennasieskolan

bakgrund.och socialbostadsortoberoendealla i riket,tillgängliga för av
1970-taleti slutetbörjadegrundskolanAvregleringen genomavav

läroplan. Denoch års1980statsbidragssystembesluten ett nyttom
deregleradvarit mindrealltidhar änvuxenutbildningenkommunala

börjadeskolformskolformema. Den senastbåda övriga större som
gymnasieskolan,målstymingtillregelstymingfrån ärvandringen som

regelver-omfattandedetockså hadekomplexitetpå sinberoende mest
ket.

antallinjer med20-talhade samtGymnasieskolan ettett grenar
andraochgrundskoleanknutnas.k.där vissaspecialkurserdessutom var
söktede eleverviss ålderutbildning ellerfordrade somavenannan
medstudievägargymnasieskolan 500bestodSammantagetdem. av ca

därförfannsdyr.organisation Detsådanelevgrupper. En äribland små
spärrar.systemett av

hafickbestämde vilkaförsta orterDen statenspärren att somvar
utbildningarbestämde vilkaandragymnasieskola. Den statenatt som

förkostnadernahållaAvsiktenrespektivefinnas påfick attort. nerevar
ansöktereglerna kommuneninnebardärförgymnasieskolan och att om

utbildninggymnasialvissanordnarespektivegymnasieskolafå haatt en
rollutbildning. Statensantal platser attvisstmedoch ett varper-

inte tvingakunde däremotansökningarna. Statenavslåbifalla eller en
ansöktinte Detkommunenutbildninganordnakommun att om.somen

oberoendeelevergarantier för allaelevområdenas.k.defanns attgenom
studievägama.och de 500tilltillgångskulle habostadsort en avvarav
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Vid de statliga besluten inrättande gymnasieskola och de årligaom av
besluten gymnasieskolans organisation spelade därför också denom
geografiska spridningen riket roll.över en

Den tredje lärarlönekostnadema.spärren hadeDe flera kompo-var
dels lönenivå och undervisningsskyldighetnenter, för olika lärarkategori-
fastställdes förhandlingar med arbetsgivarpart,er som statengenom som

dels antalet lärartimmar. Alla studievägarna hade sina timplaner, som
bestod antal lärarveckotimmar i olikaett i respektiveämnen årskurs.av

allmännaI bestämmelser till timplanema fanns regler för bl.a. hur
många elever det skulle få finnas i klasserna och klassen ellernär

fick delas. börjanI 1980-talet tillkom bestämmelsergruppen av attom
antalet lärarveckotimmar i timplanen fick minskas elevantaletom
understeg vissa gränser.

Förklaringen till måste reglera undervisningensatt staten organisation
så i detalj det statsbidragssystem fanns då. Fråganvar ärsom om man

kan kalla det för Kommunerna sändesystem. rekvisitioner,ens varav
det framgick vad gymnasieskolan hade kostat. Och betalade.staten
Avsaknaden statsbidragssystem i sigett reglerade utgifterav statenssom

nackdel för utvecklingenstor gymnasieskolan. Varje förslagvar en av
till förändring utbildningen innebar måste granskaatt detav man om
skulle leda till fler lärartimmar eller förändring balansen mellan olikaav
slag lärare och därmed fördyming. Det därför ingen slumpärav deatt
flesta FS-försökens.k. handlade det inre arbetet påverkautan attom
timplaner o.d.

Det fanns statsbidrag för kommunens skolledning skolled-och för
ningen på skolan och regler för hur många tjänster skulle finnassom-
i förhållande till elevantal och skolväsendets organisation. fannsDet
bestämmelser Skolkurator, Skolsköterska, skolläkare och skolpsyko-om
log.

Statsbidrag fanns också för skolbyggnader. Statliga regler fanns om
för olika slags lokaler, såsom skolbibliotekarea och kök.m.m. t.ex. Det

fanns råd i skrifter och i enskilda ärenden. Planerna för varje skolbygge
granskades också beslutadestaten, vilket år bygget kunde fåav som
tillgång till statsbidraget. Eftersom det lång kö till bidraget fannvar
kommunerna så småningom det fördelaktigareatt byggaattvar egen
bekostnad följa allaän möjligaatt statliga regler och få 20 % av
kostnaden i statsbidrag. Det inte så mångaär år sedan avskaffadestaten

Se 20 i kommitténs första delbetänkande, Dens. gymnasieskolan hurnya -går det
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skolbyggnad intestatsbidragåterbetalningbestämmelserna enomavom
skola.användslängre som

maskinerdvs.utrustningskostnader,förstatsbidraglikasåfannsDet
utrustningvilkenlistor påfannsyrkesundervisningen. Detfordyliktoch

utbetalningen stats-utbildningar. Föreolikaforskulle finnas avsom
föreskrivnainnehöll denrekvisitionemagranskadesbidraget att

för någonstatsbidragfåtttidigareinteskolandenochutrustningen att-
utbildning.förutrustningendel annanenav

Sådanastatligasärskildafannssvårighetermedelever resurser.För
ändamål.andraför vissaocksåfannsstatsbidragspecialdestinerade

kursvilkenfortbildning, dvs. typför läraresregler somfanns avDet
listan överGenombibehållen lön.delvismedficklärareen

skolan.iförändringtillbidraskullefortbildningskurser statenmedgivna
fortbildningskursema.anordnadedenocksåStaten somvar

ekonomisk spärrinslagallahadehittillsstyrmedel angetts avDe som
därföråterstår attfunktionen. Detendaden angeintedettaäven varom
kvalitet.utbildningensavsågsstyrmedel styradåtidaövriga som

statligfannsLiksomkursplaner.ochläroplanfannsLiksom nunu
bl.a.slag,olikainformationfannsLiksomlärarutbildning. avnu

forregelverkomfattandefannsDetkonferenser. ettservicematerial och
lärarbehörighet.

bestämmel-ochstatsbidragengamladeironisera överlättDet är att
åstad-demmedavsikten attsigerinradockmåste att varManserna.

utbildningenTankenriket.i helautbildning attlikvärdigkomma varen
utbildning,tilltillgångfickeleverallalikvärdigbliskulle sammaom
utrustning,likadanmedochkvalitetmedskolbyggnadergick i samma

ochkursplanerinnehållsbaseradeutbildning,förtimplanmed ensamma
lärarutbildningstatligpåhade gåttlärarnalärarresurser,mycketlika en

allakontrollgod överhadefortbildning. Genom statenattfåttoch
alla.förlikvärdigbliutbildningenskulleinputs

styrningförmodellenDen4.2 nya

frånförändringenivarjebeskrivaför långt stegföraskulle attDet
räckakan attnämnamålstymingen. Det atttillregelstymingdenna

l990-talet.börjanoch1980-taletunderstegvisskeddeförändringen av
denförstrukturenskolministemdåvarandepresenterade denjuni 1988I

skolans1988/89:4propositionen prop.iskolanstyrningen omavnya
styrning.ochutveckling



48 Styrningen gymnasieskolanav SOU 1997:107

Behovet förändring styrningen skolan hadeav en redovisatsav av
och beredning aviserats redan i 1986 års budgetproposition.en

I propositionen skolans utveckling och styrning redovisadeom
regeringen den förändrade styrningenatt inte i första hand skulle ses

annorlunda fördelning det administrativasom en av ansvaret utan som
medel förett förutsättning för utveckling skolan.en Upp-- av-

märksamheten skulle riktas vilka resultat skolanmot når. Lärarnamera
skulle få möjligheterstörre utifrån sitt professionellaatt kunnande

innehållet iavgöra undervisningen. Debatten olika nåvägar måletattom
skulle stimuleras. Förändringen skulle led i regeringensettses som
politik utveckla och förnya denatt offentliga sektorn med hjälp av
förenkling, decentralisering och minskning detaljregleringenav av
kommunal verksamhet. Avsikten samtidigt åstadkomma bättreattvar
hushållning med de samhälleliga resurserna.

Regeringen framhöll det nödvändigtatt öka kravenattvar
skolväsendet nå uppställda mål.att Målen hade inte i tillräckligt stor
utsträckning nåtts och dessutom ökade kraven på utbildningsväsendet

för samhällsutvecklingen.steg steg Det därförgenom nödvändigt attvar
finna bättre förett styrning skolväsendet.system av

Den stymingsmodell presenterades innebarsom
ökat lokalt förett skolverksamhetenansvar
utveckling från regelstyming till målstymingen med färre regler

och tydligare mål
utvärdering huruvida målen nåsav

stärkt lokal skolledningen
bättre information och förstärkta fortbildningsinsatseren om

skolans mål samt
effektivare tillsyn skolans verksamhet.en av

Denna struktur för styrning gällde hela det offentliganya skolväsen-
det. Den preciserades i propositionema för skolansenare ansvaretom
prop. 1990/91:18 och vissa skollagsfrågor prop. 1990/91:l15.om
Den statliga regleringen tjänsterna lärare, skolledareav ochsom
syofunktionär upphörde 1990 prop. 1989/90:41. Principen mål- ochom
resultatstyming fullbordades propositionema läroplanergenom om nya
och betygssystem prop. 1992/93:220 ochnya 250 och kort därefter
besluten läroplaner Lpo 94 och Lpf 94.om nya

Också vid reformeringen gymnasieskolan tillämpades principenav
ökat lokalt för skolverksamheten.om Detta framgåransvar såvälav

propositionen Växa med kunskaper gymnasieskolan ochom vuxenut--
bildningen prop. 1990/91 185 propositionen En läroplan ochsom ettny

betygssystem förnytt gymnasieskolan, komvux, gymmnasiesärskolan
och prop.särvux 1992/93:250.
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harStaten för målen för skolan och kommunerna haransvaret att ange
för genomföra verksamheten skolor. ocksåi Staten harsinaansvaret att

till uppgift värdera skolan uppnår målen. harKommunernaatt om
för utvärdera skolverksamheten den kommunen.inomattansvar egna

Gymnasieskolan styrs nu

statliga bestämmelser, dvs.genom

skollagen
läroplanen
programmål
kursplaner och betygskriterier
gymnasieförordningen

kommunala beslut, dvs.genom

Skolplan
organisation
budget
arbetsplan
kursplan for lokala kurser

utveckling personalen, dvs.genom av

lärarutbildning
rektorsutbildning
fortbildning
utvecklingsinsatser

upplysning, dvs.genom

skrifterrapporter,
information
konferenser

och huvudmannens och statensgenom egen,

uppföljning
utvärdering.
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styrkedja föjande.korthet innebär dennaI

skyldigheter.rättigheter och kommunensSkollagen reglerar elevens
riksdagen.Skollagen beslutas av

för deläroplangymnasieskolans del 1994 årsförLäroplanen,
målen ochde övergripandeLpffrivilliga skolformema, 94, anger

sedanbeslutas regeringeni skolan. Läroplanenriktlinjerna för arbetet av
till principerna.riksdagen tagit ställning

specialut-respektive deför de nationellaProgrammålen programmen
programspeciñkagymnasieskolan deiformade angerprogrammen

nationelladeprogrammålen förRegeringen beslutarmålen. om
för sina specialutformaderespektive kommunoch program.programmen

olika ämnen/kurser. Kurspla-kunskapsmålen förKursplanema anger
för övrigaregeringen. Kursplanemabeslutasför kärnämnen avnema

Skolver-betygskriterier beslutasalla nationellanationella kurser och av
betygskriteriema förochde lokala kursernabeslutarket. Kommunen om

dem.
tillägnar sigvarje elevenligt läroplanenSkolan skall sträva mot att

studieprogram.ingår i elevensde kursergoda kunskaper i som
videleverna skall ha uppnåttvilka kunskaperKursplanema definierar

enskilda eleven haruttrycker i vad mån denslut. Betygetkursens
respektivei kursplanen för kurskunskapsmål uttrycksuppnått de som

definieras i betygskriterier.och som

organisatoriska bestämmelser,innehåller vissaGymnasieförordningen
utbildningen veckorarbetsplatsförlagda skall minst 15dent.ex att vara

iGymnasieförordningen beslutas regeringenpå vissa avprogram. -
riksdagsbeslut.vissa delar efter

också vissastatliga för styrningen skolan ingårdetI systemet av
grundutbild-den statliga rektorsutbildningen,indirekta styrmedel som

i olikaoch fortbildning lärare information och uttalandenning samtav
till med utveck-former. sådan regeringens skrivelse riksdagenEn är

lingsplan för skolan.
styrningen skall fungera de statligaförutsättning förEn är attatt

formulerade. därför viktigt måldokumentenmålen tydligt Detär är att
och vid behov omarbetas.fortlöpande utvärderas

utvärdering.i styrning uppföljning ochviktigt inslagEtt ärstatens
ändradenligt sin instruktion SFS 1991:1 1996: 547,Skolverket skall 121,
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högskolenivåomtryck bl.a. följa och utvärdera skolväsendet underupp
och skolväsendet.samla in, bearbeta sammanställa datasamt om

olika uppgifterSkolverket mängd och skrifter medut rapporterger en
kan använda utgångspunkt för sitt arbetekommunerna egetsomsom

följa och utvärdera skolverksamheten. Regeringenmed äratt enupp
utvärderingar.självklar Skolverkets uppföljningar ochmottagare av

haft SkolverketsKommittén har material.stor nytta av
och påpekaSkolverket bedriver också tillsyn kan i tillsynsrapporten

avseende.kommunen brister i någotom
uppfyllaskulle grovt eller under längre tid inteOm kommunen

skyldigheter sista regeringensina kan utvägstaten som en genom
demeddela föreskrifter eller på kommunens bekostnad vidtakommunen

behövsz. har hittills räcktåtgärder med kommunernaDet attatt vetsom
Ännusanktionsmöjligheter finns eller de blir därom.dessa upplystaatt-

för sanktioner från sida.har inte någon kommun utsatts statens
genomföraframgått ankommer det kommunernaSom att

därmed tillämpa de statliga styrdokumenten.skolverksamheten och att
också medel för sin gymnasieskola.harKommunerna att styraegna

Dessa är

skolplanen, där kommunen skall dels vilka åtgärder kommunenange
vidta för nå de nationella målen, dels mål för kommunensattavser egna

skolverksamhet. Skolplanen beslutas kommunfullmäktige.av

gymnasieskolans organisation, skallbeslut såsom kommunenom om
vilka och och hurha gymnasieskola, skall finnas,program grenar som

skall fördelas mellan årenämnena

tillsättning skolledare, lärare och övrig personal i skolanav

personalutveckling

beslut skolbyggnader och utrustningom

finansiella resurser

uppföljning och utvärdering.

2 Skollagen kap.15 15 §
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Vissa dessa beslut kan decentraliserade till rektor. Underav vara en
fyraårsperiod får kommunerna överlämna vissa lokalbeslut till en
styrelse med elevmajoritet inom för den försöksverksamhetramen som
riksdagen beslutade våren 1997.om

Varje skola skall ha arbetsplan eller flera. denna/dessa börlen
kommunernas prioriteringar i skolplanen märkas. Arbetsplanen beslutas

rektor.av
skall planera undervisningenLärarna utifrån läroplanen, program-

målen, arbetsplanen och konkretisering kursplanerna. Elevernaen av
skall ha inflytande på planeringen och få information vad krävsom som
för få visst betyg.att ett

Varje skola skall också utvärdera sitt arbete.

4.3 statligaDen styrningen denav nya
gymnasieskolan

4.3.1 Skollagen, läroplanen och

gymnasieförordningen

har i debatten iblandDet framförts åsikten införandet denatt av nya
gymnasieskolan borde ha inväntat elever kommit från reformeradatt en
grundskola. elever lämnar grundskolanDe våren har i1998 gåttsom en
grundskola har tydligare för eleverna kunskapsni-nåttett attsom ansvar
vån vad gällt tidigare. Kommittén har själv påpekat dettaän attsom
kommer gymnasieskolan bättre förutsättningar. Kommitténatt ge menar
dock inte kunde med reformera gymnasieskolan tillatt vänta attman
1998. Den gymnasieskola från och reformen1970ersattessom var
brådskade med hänsyn till den utveckling skett i samhälls- ochsom
arbetsliv sedan dess.

Kommittén har i sitt första delbetänkande gymnasieskolanDen nya
hur går det lämnat utförlig redovisning hur gymnasiereformenen av-

genomfördes. framgårDet där det fanns definitivaläroplan,att en ny
programmål, kursplaner och betygssystem först till det tredje åretnytt

de fyra kommunerna kunde välja denatt startaav som nya gym-
nasieskolan. de kommunerI startade tidigare fick skolorna användasom
provisoriska styrmedel och betygssystem. Ett ytterligare problem attvar
antagningsbestämmelsema till högskolan oklara. styrdokumentenOmvar

funnits i tid föregod reformstarten hade genomförandetm.m. av
gymnasiereforrnen fått genomslag och genomförandet gåttstörre
smidigare.
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måldeinnehållergymnasieforordningenochläroplanenSkollagen,
gymnasieskolan. Detutbildning iallgäller forbestämmelseroch som

dokumentvilket dessaskall iforlång trefordrar vetaatt avmanvana
harockså svårtregleras.förhållande Det är att vetavisst manett om

gymnasieforord-ellerskollagenlydelsentill dentillgång t.ex.senaste av
ochhela dokumentet övernämligenändrasningen. De attutan ses

kommergymnasieforordningenundantagsvis. Iintetrycks änannatom
detstymingssynvinkelår. Ur ärflera gångerändringardet enper

betydligtändockochfinnsbestämmelser ärnackdel deatt somsom -
hållaochöverblickareformen svåraforefannsde ärfärre attän som -

tolkaocksågårtillämpa dem. Detskall t.ex.aktuella för dem attsom
ellerskollagensigstöder påolikaskyldighetkommunens om man

samordnadskerdetförordar översynKommitténläroplanen. att aven
gällerdelar denfall i allaskollagen, idvs.styrdokumenten,de varttre

avvaktangymnasieforordningen. Ihelaochläroplanengymnasieskolan,
dedärtill RIXLEX,har tillgångviagymnasieskolor Internetallaatt

aktuelltilltillgänglighetenhelhet, böri sinfinnsforordningamaaktuella
alternativtpåversion lösas sätt.ett

gallrabörförocksåbehöverGymnasieförordningen över att manses
tiden. Enregelstyrdaden gamlafrånbestämmelser är restut ensom

kapitelkommittén ibehandlarläsåret,dennämligenreglering,sådan om
och for vem.varförKursutformning7 -

Programmål4.3.2

skallskolanvilka kunskaper strävaavseddaProgrammålen är att ange
deochutbildningenunderskall fåeleverna ettefter vartatt av

ocksåProgrammålenspecialutformade ärnationella och programmen.
med kursplanerna.for arbetetstyrandeavsedda att vara

fyllerinteprogrammålenutvecklingsplaneniRegeringen attanger
sammanhållandeförfunktionenavseddaden programmetatt vara en

tilllederskolorna.allmänt på Dettaanvänds intemålbeskrivning. attDe
igenomslagfåromfattas ellerintepåhelhetssynen programmen

foromarbetasProgrammålen börundervisningen.eller iorganisationen
leda tillskallvadhelhetsbeskrivninglevandebli programmetatt aven

arbete.betydelse i skolanshardokumentoch ett som
för kommunernamöjligheterfinns attInom genomprogrammen

och förutbildningenvarieralokala kurseroch/ellerlokala grenar
angelägetKommittén finner detval.olikaeleverna attgöraatt om-

fortsättning-ibehovetprogrammålen beaktararbetningen ävenattavav
fallnationella Ideinomdetta annatutrymme programmen.geen



54 Styrningen gymnasieskolan SOU 1997:107av

återstår endast möjligheten vid små avvikelser specialut-ävenatt göra
formade program.

Programmålen hade sin betydelse under gymnasiereformensstörsta
inledningsskede, dels för lärarna bara hade tillgång till gamla ellersom
provisoriska kursplaner, dels för arbetet med de kursplanerna.nya

Det skapar samordningsproblemvissa programmålen och kurs-att
planerna i kärnämnen beslutas regeringen efter förslag Skolverketav av
medan övriga nationella kursplaner beslutas Skolverket. Regeringenav
måste självfallet fri fatta beslut avviker från Skolverketsattvara som
förslag och har också gjort det. kanDet få konsekvenser för Skol--
verkets arbete med övriga kursplaner. alternativEtt Skolverketattvore
fattar beslutet kursplanerna i kärnämnen.även Kommitténom menar
dock samordningen kursplanerna bör kunna lösasatt näraav genom
kontakter under arbetet.

4.3.3 Kursplaner

Kursplanema i den gymnasieskolan inte innehållsbaserade.är Detnya
ankommer på läraren tillsammans med eleverna bestämma innehålletatt
i undervisningen. Kursplanema skall utgångspunkten för planering-vara

tillsammans med övriga styrdokument, dvs. läroplanen,en program-
målen, kommunens skolplan, skolans arbetsplan och inte minst- -
elevernas intresse och behov kunskaper. Detta skrivasätt attav
kursplaner är nytt.

Enligt kommitténs bedömning det hög tidär göraatt översynnu en
alla de kursplaner fastställdes 1994, och utarbetadesav som som

åtminstone år tidigare, dvs. för fyra år sedan. Kommitténett har
inhämtat Skolverket har påbörjat sådant arbete.att den förstaIett
utvecklingsplanen för skolan och vuxenutbildningen Skr. 1993/94:183
redovisades för kontinuerligaett system kursplaner.översyner Ettav
utvidgat samarbete med skolans intressenter skulle ingå. avseddaDet

för kursplaner syftade tillsystemet översyn hålla kursplanernaattav
aktuella.

I den utvecklingsplanen för förskola, skolasenaste och vuxenut-
bildning kvalitet och likvärdighet Skr. 1996/97:ll2 aviserar-
regeringen omarbetning kursplanerna i kärnämnena så atten av
respektive karaktär får genomslag i utbildningen.större Detprograms
skall dock enligt utvecklingsplanen inte innebära det skall bliatt
programspecifika kursplaner.

Kämämnena f.n. tillåtta antalet svenska/är svenska andraspråk,som
engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik, naturkunskap,
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utvecklingsplanenverksamhet. Iestetiskoch hälsaidrott angersamt
bådeförkonsekvensernautredning bör görasregeringen att aven

sammanlagdadenvuxenutbildninggymnasialochgymnasieskolan om
ochnaturkunskapreligionskunskap,deomfattningen ämnenatreav

istudierförutnyttjaskangymnasiepoäng,dvs. 90verksamhet,estetisk
Historiamellan devalfall ämnena.blir i så treDet ettämnena.ett av
utformaavsiktRegeringensval. är attytterligareinförasbör ettsom

förbehövskunskapermedborgerligadedesåkärnämnen somatt ger
börflerläsavillelever ämnenyrkesliv.och Desamhälls-framtida som

individuellt val.förinomkurserytterligareväljakunna ramen
utveck-regeringensanledningmedkommittémotionerfleraI av

antalet kärnämnen.minskningförslagetbehandlaslingsplan avom
bl.a.framförsm.fl.Ask m attBeatrice1996/97:Ub20motionI av

matematik,engelska,svenska,fembörantalet kärnämnen vara
indelningföreslåsVidarehälsa.ochidrottsamhällskunskap, av

ochengelskasvenska,ifrämstkurser,alternativa ämnenaikämämnena
skallhögskolan. Dettillbehörighetochmålmatematik, med lägre utan

kurs.högreläsa inochkompletteratillmöjligheterfinnas att en
bl.a.framhållsm.fl. fpEdgrenMargittal996/97:Ub26motionI av
ochengelskasvenska,tillbör begränsaskärnämnenantalet treatt

matematik.
m.fl. mpGoude sägs attGunnarl996/97:Ub28motionI av

iingåbörkunskapercentralaestetikfilosofi ochnaturkunskap, är som
kunskapsmassa.kämämnenas

bl.a.framhållsm.fl. kdDavidson1996/97:Ub27 IngermotionI av
inriktning kräveroch derasantalet kärnämnenförändringar merenatt av

utvecklingsplanen.ifinnsdenanalysochutredningomfattande än som
intresseelevernasmöjlighetreligionskunskapens mötapåpekar attMan

frågor.existensiellaför
delsregeringentillfredsställelse görmedhälsarKommittén att en
kärnämnenkursplanerna idelskärnämnen,antalet överöversyn serav

Medkaraktärsämnen.ochmellan kärnämnensamverkanfrämjaför att
välja flermöjlighettill elevernashänvisarregeringen attanledning attav

påtalakommitténval villindividuellaförinomkärnämnen utrymmet
timplanenindividuellt valför iökningbehovet utrymmet omavav en

delarellerhelamedsambanditillgodoses översynkandetta avaven
gymnasiepoängochtimplanfrågandiskuterarKommitténtimplanen. om

inlämingstid.behovtill elevernasavsnittet 7.5.2 Hänsynkapiteli 7 av
omarbetningenochutredningenaviseraderegeringenDen avav

övrigaocksådenliksomkämämnena, översynförkursplanerna av
denocksåbörföreslår,kommittén mestprövakursplaner varsom

frihetpedagogiskochstatligmellan styrningbalansenändamålsenliga
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skall ligga vid utformningen kursplan. Att förändringgöraav en en av
kursplaner i riktning högre grad vägledningmot för lärares ochen av
elevers planering grannlaga uppgift.är fordrasDet både djupaen
kunskaper inom respektive ämnesområde och erfarenhet undervisningav

olika elevgrupper för hur balansenavgöra mellanatt styrning ochav
frihet skall Kommittén angelägen betonaär kommittén inte villvara. att
ha tillbaka den ordning gällde förr med innehållsbaserade kurspla-som

fordrasDet därför avsevärda ansträngningar kombineraner. att en
tydlighet i målskrivningar med frihet för lärare och deras elever väljaatt
innehåll och pedagogiska metoder.

De exempel på kursplaner kommittén studerat skiljer sigsom nu
i fråga preciseringavsevärt kunskapsmål. vissal fall signärmarom av

lydelsen vad skulle kunna kalla innehåll. Matematik A sådantman är ett
exempel. I andra ämneskurser friheten förär lärare och elever att
precisera skulle kunna väljasäga maximal.man- -

Kommittén skillnaderna i preciseringsgradatt mellan olikamenar
ämneskurser bekymmersam.är Samtidigt det ovedersägligtär så att
olika har olika karaktärämnen och därmed möjlighet till precisering.
Risken uppenbarär intetsägande kursplanatt alltför litenen ger
vägledning för eleverna skall kunna fåatt likvärdig utbildning.
Kommittén det viktigt kursplanerna så tydligaattanser ärvara att
principen likvärdig utbildning kan upprätthållas.om en

Kommittén vill också erinra sitt påpekande i det andra del-om
betänkandet regeringen vid revisioneratt kursplaner tillämparav en
ordning resultat innebär lämplig kunskapsprogressionvars ien
kursplanerna ungdomsskolan, dvs. grundskolan ochgenom gym-
nasieskolan.

4.3.4 Betyg

Som kommittén redan påpekat gick de första eleverna har slutbetygsom
enligt det betygssystemet gymnasieskolan i juniut 1997.nya Den
officiella betygsstatistiken för dessa elever tillgänglig i börjanär årav
1998. Det därför naturligtär kommitténs bedömningatt nu sommaren
1997 måste på inkomplettgöras underlag.ett

dettaI avsnitt betänkandet behandlar kommittén betygssystemet.av
Till frågan gymnasieskolans resultat, bl.a. hur andelen de olikaom av
betygsstegen fördelar sig mellan olika återkommer kommitténprogram
i kapitel

flestaDe lärare och elever det betygssystemetatt bättreäranser nya
det gamla.än Det finns dock inslag i det betygssystemet möternya som
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kritik. problemDe lärare framhåller det betygssystemetär attsom nya
innehåller för få betygssteg, det känns svårt elever Ickeatt att ge
godkänd och det /ännu/ inte finns betygskriterier för Mycket välatt
godkänd. Elever kritiska till hur det betygssystemet tillämpas.är nya

Kommittén konstaterar det alltid tid innan förändringatt tar storen
fungerar bra i alla delar och det gäller också det betygssystemet. Inya
de fall betygssystemet tillämpas på det överlägset deträtt sätt anses vara
gamla. citatEtt från intervjuer Skolverket genomförtrapportur en som
våren får1997 illustrera detta: Dramatisk förändring till det bättre.
Mindre konkurrens, helhetssyn, bättre samarbete mellan lärare.mera
Eleverna får ökad insikt vad krävs, det verkar motiverande.om som

Kommitténs uppdrag följa hur det betygssystemet tillämpasär att nya
i gymnasieskolan. Det tveksamt vi har i uppgift jämföra detär attom

betygssystemet med det gamla. Vi kommer ändock vissagöraattnya
sådana jämförelser, eftersom det gamla betygssystemet så längeännu är

referenspunkt för de flesta människor.en
sittI andra delbetänkande redovisade kommittén jämförelseen

mellan det gamla och det betygssystemet för belysa fråganattnya om
betygsstegantalet Kommittén med framhållaatt attvar noggrann

jämförelser vanskliga beroendeär rad angivna faktorer.göraatt en
Av redovisningen framgår ändock andelen elever fått ytterlig-att som
hetsvärdena respektive mittvärdena inte skiljer sig påtagligt mellan de
båda betygssystemen. Andelen Icke godkänd lägre och andelenvar
Mycket väl godkänd högre många hade förväntat sig. Kommit-än som
tén har förståelse för det betungande för elever få betygetstor äratt att
Icke godkänd i någon eller några kurser. kännerLärare det också som

moraliskt dilemma betyget Icke godkänd,ett särskilt eleversättaatt om
arbetat hårt. däremot inteDet något problemär för lärarestörre att

betyget Icke godkänd skallavgöra när ges.
Kommittén betyget Icke godkänd har tydliggjort skolornasattanser

eleverna på lsorna i det gamlagentemot sättettansvar systemetsom
inte gjorde. har också gjort klartDet för eleverna själva de förväntasatt

sitt bästa för nå kunskapsmålengöra också de elever haratt attmen som
begära skolan demrätt ytterligare undervisningatt deatt ger om

behöver det för Godkänd-nivån.nåatt
Enligt gymnasieförordningen 7 kap. § skalll betyg varjepåsättas

avslutad kurs och på specialarbete. Självfallet skall bestämmelsen tolkas
så det den elev, skall betygssättas,är skall haatt avslutatsom som
kursen. Enligt kommitténs erfarenhet förekommer det dettatrots att

3 Den gymnasieskolan för 113steg stegnya s.-
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godkänd.får Ickeborde betygsättas betygetelever inte ännusom
betänkan-från förradärför förslag på denna punktKommittén upprepar

elevensochavslutats för elevenkursenbördet. Betyg närsättas
kunskaperinnebär följande. Eleverbedömas.kunskap kunnat Det vars

haskall intefrånvaro i kursde haftbedömas förinte kan storatt en
sådana elever.självfallet kontaktaSkolan börden kursen.betyg alls i

avslutatundervisning och således intefår ytterligareElever ännusom
betyg.det, skall inte heller haharkurskamratemakursen, trots att

lita på betygen.sig frågan kanockså ställtKommittén har om man
Är de rättvisa

ihos de eleverjämfördes kunskapernagamla betygssystemetI det
denlinje år.på Ikursriket läste nyasamma sammasammasom

eleverskunskaper med andraelevernasjämförs integymnasieskolan
detskulle kunna uttrycka såi kursplanerna. Manmed kraven attutan
i Sverigeför elevernakonstrueratdet gamla betygssystemet attvar

tillantagningenurvalssituation, vidrangordnas iskulle kunna t.ex.en
de nyajämförbaragamla betygendärför dehögskolan. änVar mer

Troligen inte.
årsamma linjeutgångspunktendetTrots sammasom var --

jämförelse-detolika år. Ijämfördes betyg från ärsystemett.ex. nya
kursplanen.tills ändrar Deti flera årkursplanen, likadanpunkten, man

jämförel-utgångspunkt försäkraredärförbetygssystemet bör ge ennya
kursplanernaförutsätter detkommittén redovisat ärSom attser.

avkalllikvärdighetentydliga förtillräckligt attutanatt garantera ge-
metoder.välja innehåll ochfrihetlärares och eleverspå att

det elevens lärarebetygssystemetgamla och detBåde i det ärnya
likaförmodligen i de två betygssystemenfinnsbetyget. Detsättersom

kunskapsni-betyg påosäkerhet två lärare sätterstor samma sammaom
harelevernadet betygssystemettillgång medvå. En är attstor nunya

sina lärare kangäller och de medvilka kravfå reda pårätt attatt som
och kunna för få olika betyg. Endiskutera vad de behöver göra att

lärarebetygssystemet detfördel med det är uppmuntrarattnyaannan
lärare ipedagogiska diskussioner. Samarbete mellantill föraatt samma

oftadiskussioner resultatbedömningoch därökar är ettämnen om
elevupp-Lärarkollegor medbedömareförekommande inslag. är t.ex. av

satser.
chef förrektorvill här också betona detKommittén ansvar som som

läraren betygetskolans resultat.lärarna har för Det är sättersom
Rektorvid skrivfel rektor.inte ändraseleven och det kan änannat av

be-skolansde lärarnas och dendock följabör egna egnaupp om
och skolors och i förekomman-skiljer sig från andra lärarestygssättning

skolor kan beroSkillnader i betygsnivå mellanfall motiven för detta.de
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på elevresultaten olika också på lärarnaatt är olikagörattmen
bedömningar. betygsstatistikDen samlas in SCB ochsom av som
redovisas Skolverket i form betygsmedelvärden ochav av per program
kommun kan utgångspunktema för denna uppföljning.vara en av
Kommunerna har också möjlighet hos SCB betalning beställaatt mot
andra bearbetningar betygsstatistiken.av

4.3.5 Betygskriterier

delbetänkandeskommitténsI andra redogjorde kommittén för dels hur
relationerna mellan kursplan och betygskriterier tänkta, dels hurvar
arbetet med betygskriteriema bedrivits. Som framgått och deärvar - -
flesta lärare positiva till det betygssystemet, vilket inte hindrar attnya
det finns kritik vissa delar det. sådanEn punkt betygskriterier-mot ärav

läraremånga alltför oprecisa. Dessutomna, som av anses vara anger
många de vill ha betygskriterier för Mycket väl godkänd.att

Kommittén uttryckte i sitt förra betänkande viss förståelse för atten
lärare kan finna behov tydligare vägledning vid betygssättningen. Detav
framgick också inte alla lärare vill ha tydligare vägledning. Dis-att
kussionerna kring betygssystemet knyter till de olikheter finnsan som
hos lärarna kunskapssyn och erfarenhet olika elevgrupper.om av

Betygskriteriema inte avseddaär ytterligare preciseringatt ge av
kursplanerna, eftersom de då skulle kursplanens roll. Kommitténöverta
har inte heller funnit något exempel på sker.så Kommittén har funnitatt

kursplanen för kurs intetsägandeatt också betygskriteriemaär ärom en
det. Då betygskriteriema dessutom tämligenär likalydande fonnulerade
från till de fall kursplanernaämne Iämne. tydliga med mycketär
preciserade kunskapskrav de centralt utgivna betygskriteriemager
knappast någon ytterligare vägledning.

Kommittén har föreslagit det bör ske allaatt översynnyss en av
kursplanerna. I samband därmed bör också betygskriteriema över.ses

Kommittén har konstaterat det finns oklarheter hur be-att om
tygskriteriema skall användas i förhållande till kursplanerna.

Kan brist i elevs kunskaper i avseende kompenserasetten en genom
goda kunskaper i avseende inom kursett annat Dettasamma synes vara
fallet enligt den första betygsboken: Uppbyggnaden betygskriterierav

4 Skolan; Jämförelsetal för skolhuvudmän; Organisation Resultat.Resurser- -Den utkom i 1997 Skolverketssenaste 129rapportmars som nr
5 Den gymnasieskolan för Kapitel 7 Det betygssystemetsteg steg;nya nya-
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ikommerviktiga kunskapsavsnitt inteutförts såför kurs har atten
kriterier.utformadekonflikt med varandra är sammmansattautan som

område kan kompensera kunskap påkunskapde falll annatettett
yrkeskunskap.utifrån s.bedöma detta sinområde bör läraren kunna

kommentarmate-föreskrift formBetygsboken ingen10 är utan en av
striderbetygskriteriema.och förtydligar Denförklararrial som

ursprungliga föreskrifterna i SKOLFSdei detta avseendeemellertid mot
också heltbetyg Skolverketden video1994:11. I gett ut angesom som

betygskriteriema i viss kurs måsteklart alla delaratt varaenav
Skolverket har den 18betyg skallgodkäntuppfyllda för att ett ges.

Vidden aktuella föreskriften.lydelsefastställtnovember 1996 en ny av
erhållaföljande:betygskriteriema gällertillämpningen För ettattav

betygskriterierenligt samtligauppnått kunskaperskall eleven habetyg
personligatillskäl föreligger med hänsynsärskildaför detta betyg. Om

kriterier.kan dock bortses från enstakahos enskild elevförhållanden
kriterier kanavseende något eller någrautvecklad förmågaVäl väga upp

alltidkriterier. kriteriereller andra Debrister avseende ettett sompar
till andraoch de hänvisarsäkerhetskall uppfyllas deär rör somsom

föreskrifter.myndigheters
generelltoklarheten detkommitténs bedömning kvarstårEnligt ärom

brist påi del kursen kompenseralåta goda kunskapertillåtet att en av
bestämmelsernakursen. ändringkunskaper i del Den avaven annan

sikte pånovember endastbeslutade i 1996Skolverket tasynessom
Dyslexipersonliga förhållanden. harenskilda elevers nämnts ettsom

ligger tolkningenKommitténs bedömningsådant förhållande. närmare
betygskriteriema kommitténi Betygsboken. denl översyn nysssomav
betygskriteriema skall kunna fåhurföreslagit bör övervägas en

elevers bristande kunskaper någotmedgerutformning iattsom
kompenseras goda kunskaperavseende kurs kan iz ett annatgenomen

kursen.avseende i
gymnasieförord-enlighet med bestämmelserna iSkolverket har i

förGodkändfastställt betygskriterier för Godkänd respektive Välningen
kritikfinns detvarje framgick vårt andra delbetänkandekurs. Som av

betygskriterier förlärarhåll det inte finnsfrån både elev- och attmot
interpella-godkänd. Skolministem har i samband medMycket väl ett

kommertionssvar i riksdagen juni 1997 aviserat Skolverket9 attatt
godkänd.betygskriterier också för välfå i uppdrag utarbeta Mycketatt



gymnasieskolanStyrningen 61SOU 1997:107 av

Nationella4.3.6 prov

stöd förnationella de gamla centralaDe ersätterproven proven som
förbetygssättning. Med hänsyn till de mycket höga kostnadernalärares

nationella finns de endast i fåframställa några Detämnen.att varprov
gamla centrala Kommittén detockså fallet med de anserproven.

utveckla fortsätter. gäller iangeläget arbetet med Detattatt proven
hämtaarbetet med bygga provbank, där lärare kansynnerhet att upp en

tidpunkt respektive elevgrupp.vid den som passarprov
resultat från nationellaKommittén har försökt använda deatt prov

för jämförelser med genomsnittet för givnahittills givits göraattsom
för denEftersom provresultaten insamlats för underlagbetyg. att ge

konstruktionen har de inte sådan representativitet defortsatta attav prov
för sådana jämförelser kommittén velatgått använda göra.att som

nationellaKommittén har erfarit Skolverket vid kommandeatt prov
uppgifter resultaten jämförelser medkommer låta samla såatt attom

kontinuerligtbetyg blir möjliga. Sådana jämförelser gjordes förrsatta av
Skolöverstyrelsen. erfarenhet dessa jämförelserEn attsom gav var

ofta fått högre betyg och pojkarna lägre betyg vadflickor hade än
underlagprovresultaten visade. angeläget skolorna får detDet är att som

hjälpa dem i jämförelserna medfinns kan betyg.sattasom
vid be-nationella uppfattas lärarna stödDe ettproven av som

Kommittén vill dock framhålla det inte baratygssättningen. äratt
betygssättning.provresultat skall ligga till grund för lärares Desom

vidnationella kan dessutom för närvarande förekomma enproven
tidpunkt då viktiga avsnitt kursen återstår för klassen.av

lärare vidEnligt läroplanen åligger det betygssättningenatt
i för-utnyttja all tillgänglig information elevens kunskaperom

hållande till kraven i kursplanen,
sådana kunskaper elev tillägnatbeakta sig på sättäven annatsom en

den aktuella undervisningen,än genom
skriftliga ochbeakta såväl muntliga bevis kunskapersom

allsidig bedömning kunskaperna och därvid beakta helagöra aven
kursen.

Kommittén angelägen betona det läroplanensär är synsättatt som
bör bedömningamaprägla elevernas kunskaper och resultaten påattav
de nationella därför endast hjälpmedel vidfleraär ettproven av

mellanbedömningama. Kommittén välkomnar därför de ökade kontakter
lärare redovisas främst mellan lärare i ämnen mensom nu samma-

i olikamellan lärareäven ämnen.
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Genomförandet den4.4 av nya
gymnasieskolan i kommunerna

kommunala politiska nivån4.4.1 Den

införasgymnasieskolan skulle något efterDen åren 1992-1995nya av
beslut respektive kommun. började kommuner med1992 antalettav

med alla.några och kommuner 1993 blev det startåret,tre storaprogram
alla resterande kommuner infördedå praktisk dentaget nya gym-

till gymnasieutbildningens förnasieskolan. Med hänsyn betydelse orten
snabbt modernakommunpolitikema angelägna så möjligt fåatt somvar

utbildningar. påverkades också omkringliggande kommunersDe av
beslut tidpunkt. förhållande bidrog till detta riskenEtt attom som var

behöva betala interkommunal ersättning de ungdomarnanärannars egna
sökte till grannkommunens gymnasieutbildningar.nya

stymingsmodellen har kommunerna betydligtDen störregettnya
haft.handlingsutrymme de tidigare Tillkomsten gymnasieskolorän av

tecknen detta.på 40-tal påärett orter ettnya av
Enligt kommitténs erfarenhet skiljer sig kommunerna mycket ifråga

styrningen skolväsendet. Vissa kommuner har mycket tydligaom av
politiska prioriteringar organisationen gymnasieskolan ochstyrsom av

finnsockså skolornas arbete. kommuner centraltDet attsom genom
stödja olika utvecklingsinsatser har bidragit till pedagogiskaden
fömyelsen inom gymnasieskolan i hela kommunen. kan haInsatsema

enskildinitierats enskild skola eller lärare.enav en
mellan kommunalpolitikemasfinns betydande skillnader ocksåDet

i kangymnasieskolan. beroende hurDettaengagemang vara av
omfattande skolpolitikernas kunskaper gymnasieskolan är.om

finns också håll traditionDet på många i synnerhet i kommuneren -
med enbart gymnasieskola inte bara där sköterrektoratten men -
gymnasieskolan själv. Kommunalpolitikers oftareärengagemang

för den obligatoriska skolan. kommuner infört kommun-Istörre som
delsnämnder och motsvarande oftastför grundskolanär ansvaret
delegerat till dessa. Gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning
brukar finnas kvar i den centrala nämndorganisationen. deDetta ger
förtroendevalda med för gymnasieskolan möjlighet attansvar upp-
märksamma och därmed också påverka gradgymnasieskolan i högre än
tidigare. Särskilt i kommuner med nystartad gymnasieskola har
kommittén funnit för gymnasieskolan hosett stort engagemang
skolpolitikema.
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iför gymnasieskolan kan bl.a. beståSkolpolitikemas insatser att
till varandra.omgivande samhället och gymnasieskolan Dettadetnärma

möjlighetbetydelse, för skolornasutomordentligtkan stor t.ex.vara av
medförlämpliga APU-platser eleverna påfinnaatt programmen

också den uppfattningenyrkesämnen. Kommittén näraär attav
utbildningsamhälle betydelse för allkontakter mellan skola och är av

gymnasieskolan.i
därdokumenthar skolplanen införtsdetI styrsystemet ettsomnya

iför skolanlägga fast den politiska ambitionenskallkommunerna
skall också framgå vilka åtgärder kommunenkommunen. Det avser

bestämmelsernaför skolan. Enligtde nationella målenvidta för nåatt
kommunfullmäktige ochfastställasskollagen skall skolplaneni av

fortlöpande följas och utvärderas.skolplanen skall också upp
inom för sin tillsyn granskat kommunernasSkolverket har ramen

regeringen Praktisktredovisat sina bedömningar tillstyrning och taget
oftaSkolverket denhar skolplan. dockalla kommuner attansernu en

praktisk kopplad till dentillräckligt konkret, aktuell, och tydligtinte är
i kommunen för kunnafaktiska verksamheten avsett.att styra som

kommittén harmellan skolplan och budget saknas ofta. OcksåKoppling
del består ikonstatera det finns skolplaner tillkunnat att stor ensom

vilka åtgärderavskrift de nationella målen utan att somman angerav
skall vidtas.

enligt SkolverketsEgentillsynen, uppföljningen och utvärderingen är
används denofta outvecklad i kommunerna. den finns,Därrapport

för kommande åtgärder. kommunersällan beslutsunderlag De somsom
problem medmed uppföljning och utvärdering har ocksåhar svårigheter

skolplanen.
påpekat7 ochhar villkoren för uppföljningStatskontoret att ett attav

varje nivå professionellutvärdering skall fungera har tillgång tillär att
kommuner saknas dock sådan kompetens.kompetens. mångaI

uttryckerKommittén det i och för sig lovvärt kommunerattanser
bristandehöga ambitioner i skolplanen dessa på grundmen om av

omöjligen kan genomföras under den period skolplanenresurser som
blir skolplanens ambitioner innehållslösa. Kommittén villgäller,

vikten skolplanen kopplar olika åtgärdsförslag tillframhålla attav
budgeten.

6 redovisning till regeringen,Skolverkets Dnr 972476
7 Bilaga till slutbetänkande Kommunala fomyelsekommittén, SOUav
1996:169
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regeringens redovisningI till riksdagen den kommunala sektornsom
utvecklings beträffande gymnasieskolans kostnader bl.a.sägs följande.

Totalkostnaden för utbildningen i gymnasieskolan helhetsom var
miljarder19,6 kronor år 1995. Kostnaden för utbildningen i skolor med

kommuner huvudman 17,2 miljarder kronor. Kostnadensom var per
elev har ökat kontinuerligt under perioden till1980 1995, med ett
avbrott 1992/93. Resursinsatser i antalet lärartimmar elev harmätt per
minskat under så hela 1990-talet. Kostnaderna varierar kraftigt,gott som
dels mellan de olika dels för ochettprogrammen, samma program
mellan skolhuvudmännen. Generellt gäller kostnaderna för under-att
visningen den följda kostnader for lokalerna.är största posten, av
Lokalkostnaderna har ökat under frånåren 1991 och framåt, trots att

elev minskat. hängerDetta dels med förändradeytan per samman
principer for debitering och redovisning i kommunerna, dels med
investeringar nybyggnation eller upprustning befintliga lokaler.som av

rapportergOvanstående citat kan belysas med uppgifter i de som
Skolverket årligen publicerar.

Följande tabell visar hur vissa kostnader varierat under åren
1993-1995 motsvarande uppgifter för 1996 publiceras hösten 1997.

Kostnader i kronor i löpande priser ielev gymnasieskolan kalender-per
åren 1993, 1994 och 1995

ostnadsslagK 1993 1994 1995

Totalkostnad 55 000 57 300 61 000
Undervisning 23 700 24 900 25 400
Lokaler 14 700 15 600 6 600
Läromedel inkl. ut-
rustning och skolbibl. 4 400 0005 5 300
Skolmåltider 3 100 3 100 2 900
Elevvård 700 780 740
Syo 560 590 660

8 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. l996/97:l18
9Skolan; ämförelsetalJ för skolhuvudmän, september 1994 Skolverkets rapport

70, september 1995 Skolverkets 76, september 1996 Skolver-rapportnr nr
kets 106rapport nr
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detotalkostnaden har underandelUndervisningskostnademas treav
tillbåde första årenfrån detabell minskat 43 %ovanståendeiåren

41,6 % 1995.
elever.100antalet lärarebrukarLärartätheten peranges som

elever årlärare för 100från 7,6riket inteför helaMinskningen är stor,
1996. heltidstjänsterOmräknat tillelever årtill lärare 1007,41995 per

hela riket.förhela lärartjänster 2,6 %minskningen imotsvarar ca
skolhuvudman.för varjeinnehåller uppgifterSkolverkets rapporter

tillfrån kommunvarierar starktIärartäthetenuppgifter visarDessa att
kommunerIärartätheten ökat.har Dessakommunerkommun. någraI

uppvisarkommunerföregående år. Andrakvotoftast låghade storaen
elever.till lärare 100från 8,1 6,4i kommunminskningar t.ex. peren

svårighetsgradhar ökat iGymnasieskolans uppdrag attgenom
Andelengymnasieskolan.går iårskullenhelapraktiskt taget numera

svenskaimed bristande kunskaperstudiesvårigheter ochmedelever -
egentligenhadehar ökat.antal flyktingar Dettagrund ökatbl.a. på av -

skett.stället för den minskninglärartäthet iökadmotiverat somen
vamings-undervisning kanförMinskningen vararesursernaav

ochsamband mellaninga enklafinns docksignaler. Det resurser
finns någotdet intefinns tyder påstudierresultat. De snarast attsom

betydelsedetoch resultat. harresurstillgång Däremotsamband mellan
betydelsen förfinns. Denanvänder dehur störstasomresurserman

och skolanselevernas familjebakgrundfaktorerresultatgoda är som
i sinorimligt skolans andafinner det inteKommitténanda. turom

eller minskadeskolan får ökadepåverkas att resurser.av

Skolledningen4.4.2

betydelselyft fram skolledningensi flera sammanhangKommittén har
tillståndsbeskrivningar1skola. Skolverketsutvecklingen på Avför en

grundskole-gymnasieskolan harrektor för svårareframgår änatt enen
Svårig-pedagogiska praktiken.hålla sig förtrogen med denrektor att

denför gymnasieskolan harförstärks i vissa kommuner rektorheten när
förvaltningschef. Rektors möjligheterrollen rektor ochdubbla attsom

beroendei dagliga arbetet varierari och delta detinsattvara

° SkolverketsJämförelsetal för skolhuvudmän, 1977Skolan; rapport nrmars
129
" bilaga tilloch egenkontroll, kunskapsöversikt; Dnrstyrning EnKommunernas

Skolverket9622306;

3-170934
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organisation. hälften kommunernaI saknas ledningsresurs utöverav
rektor, vilket tillsammans med den administrativa belastningen innebär

rektors möjligheter delta i utvecklingenatt den dagliga verksam-att av
heten minskar. Skolverkets tillsynsutredningar har också visat detatt
pedagogiska ledarskapet många gånger kommer i andra hand. De
ekonomiska och administrativa uppgifter, pålagts rektor frånsom
kommunalt håll skolorna blivit ekonomiskanär resultatenheter, taregna
för mycket tid och kraft.

vissaI kommuner har kunnat anställa ekonomisk och admini-man
strativ kompetens avlastning för rektor. andra fallI har rektorsom en
på grund den administrativa belastningen liten möjlighet ledaattav -
eller i fall stödja den pedagogiska verksamheten.vart finnerDetta-
kommittén oroande. rektorDär kan delta aktivt i ledningenmera av
skolan förutsättningarna för utvecklingär undervisningen bättre.en av

sådana skolorI planerar lärare tillsammans och samarbetar i under-
visningen, lärarna får möjlighet föra pedagogiska diskussioneratt och
lokaler används så de stöder utveckling undervisningen.attm.m. en av

Naturligtvis inte rektors initiativ förutsättningär för lärare skallatten
föra pedagogiska diskussioner och samarbeta. betygssystemetDet nya
har medfört fler pedagogiska diskussionert.ex. tidigare. Detän
förekommer också lärare sina kollegoratt uppmuntrats att taen av
sig rollen pedagogisk ledare utvecklingsarbete.ettsom av

Nyanställda rektorer har möjlighet gå den statliga rektorsut-att
bildningen. Denna grundläggande utbildning skall bl.a. öka rektors
medvetenhet sin roll och sitt för styrningen denom ansvar av egna
skolan. Det måldokument Skolverket utarbetat för rektorsutbildninsom g

ambitiöst och innehållerär också mål för hur rektor skall kunna leda
den pedagogiska verksamhetens utveckling. Rektor skall bl.a. få
fördjupade kunskaper hur organisationer utvecklas och hur rektorsom

och medarbetarnas på människor, inlärning och kunskaperegen syn
påverkar arbetet i skolan. En utvärdering rektorsutbildningenav
genomförs för närvarande.

Kommittén fäster framgått avseende vid rektors rollstortsom som
ledare den pedagogiska verksamheten i skolan. Rektors rollav som
ansvarig för resultatet i skolan tydligt markeradär i läroplanen, vilket

följd denär styrningen skolan. Kommittén därfören av nya av attanser
den statliga rektorsutbildningen inte endast skall föröppenvara
nyanställda rektorer också för rektorerutan anställda sedanärsom
tidigare.
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4.4.3 Lärarna

iproblembligymnasieskolan kommerförlärareTillgången på att ett
gymnasiesko-årskullamamycket nårsekel, då debörjan storanästaav

med 6 000komma ökatill år 2008lärarbehovetbedömdeslan. 1995 att
större.lärare. BehovetbehovetdenEnligt ännuärsenaste prognosen

ochEngelskaSvenska,ilärare kommerytterligare störstatt varaav
Lärarutbildnings-parlamentariskanyligen tillsattaMatematik. Den

lärarutbildningamasuppdrag påockså iharkommittén U 97:07 att se
och rekrytering.dimensionering

100skiftar antalet lärareredovisningenframgåttSom perovanav
medi kommunerhögreochkommunernamellan väntatelever är som
medkommunergymnasieutbildningen och lägre iomfattningliten av

mellan kommunernaSkillnadernagymnasieskolan.omfattningstor av
dekanförhållanden. hellerdessa Inteenbartförklarasdock intekan av

andel elever påharvissa kommunerförklaras störreatt programenav
gruppermindreundervisningen sker ideldärmed yrkesämnen aven

dåkvarstårmellan kommunernaSkillnadernahar.andra kommunerän
2-undervis-hemspråksundervisningen och Svenskaborträknarman

ningen.
andeleni frågamellan kommunernaskillnaderocksåfinnsDet om

utbildning. 88 %.Genomsnittet i riketpedagogiskhar ärlärare som
omfattningmycket litenharfrån de kommunerbortserOm som enman

tillfrån 98 %behöriga lärareskiftar andelengymnasieutbildningsinav
ochkvalitetutbildningenspåverkarsig hur dettakan fråga72 %. Man

likvärdighet.
markera tvåsärskiltsammanhang anledninghar i dettaKommittén att

och speciallärama.lektoremanämligenlärarkategorier,
gymnasieskolan harforskarutbildade lärare iminskande andelenDen

hari decennier. Detriksdag och regeringfrågavarit oroatsomen
forskarutbildadesärskiltforskarutbildade och påbrist påfunnits som

läroplanpropositionengymnasieskolan.i Itjänstvelat ta om ny
årdet påregeringen ocksåpåpekadeprop.1992/93:250 att senare

lektors-hos kommunernaintresseförmärkts att utannonserasvagtett
siktpåsida vidtagitshar frånantal åtgärdertjänster. Ett statens som
tilltillgångfler fåttskolan. Så harlektorer iöka antaletborde t.ex.

z Skolverkets 81läraröverskottellerLärarbrist rapport nr
Skolverkets 1123 i allmännaUtbildningsbehovet lärare rapportämnen.av

1294 Skolverketsskolhuvudmän;Jämförelsetal forSkolan; rapport nr
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forskarutbildning. skollagen har införtsI bestämmelse varjeatten om
kommun och landsting skall efter för gymnasieskolan,sträva att
kommunal vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning anställa lärare

har forskarutbildning. Skolverket har också fått i uppdrag följaattsom
frågan. regeringensI skrivelse till riksdagen utvecklingen inom denom
kommunala sektorn Skr. 1996/972118 antalet lektorer iattanges
gymnasieskolan början850. I 1970-taletär antalet 3 000.nu av var ca

Att det finns forskarutbildade lärare viktig kvalitetsfråga förär en
gymnasieskolan. Kommittén hyser för gymnasieskolan kommerattoro

få svårare rekrytera forskarutbildade lärareännu då högskolanatt att nu
byggs med 60 000 platser och ambitionen ha forskarutbildadeut att
lärare i högskolan höjts. Läroplanen betonar vikten elevernaattav
utvecklar analytisk förmåga och sig alltmer vetenskapligtnärmar etten

arbeta och tänka. vetenskapligaDetsätt perspektivet och kritiskaatt
tänka därförmåste också främjassättet på andraatt sätt än genom

lektorstjänster lärare får möjlighet bedrivat.ex. att attgenom-
forskning jämsides med sin tjänstgöring, det blir möjligtatt att
kombinera tjänst i gymnasieskolan med tjänst i högskolan och genom

forskare för period tjänstgör i gymnasieskolan.att en
Gymnasieskolans tillgång på speciallärare betydelsefullär när

andelen elever behöver särskilt stöd ökat i gymnasieskolan.som
Kommittén har fått tillgång till arbetsmaterial inför kommandeen

Skolverksrapport hjälp och stöd i gymnasieskolan. Allaom gym-
nasieskolor ingår i Skolverkets undersökning har någon har tillsom som
uppgift fylla speciallärarfunktionen 40 % inte utbildadeatt ärmen
speciallärare/specialpedagoger. har oftaDe lång erfarenheten som
lärare. Omfattningen speciallärarinsatser varierar mellan skolorna. Deav
flesta arbetar med stödinsatser riktade till enskilda elever eller mindre

elever.grupper av
speciallärarutbildningen,Den började betonar1990,nya som en

handledande och konsultativ funktion. Med hänsyn till gymnasielära-att
sällan har fått några specialpedagogiska kunskaper under sinre

utbildning kommittén sådan handledning mycket angelägen. Detser som
också gymnasielärare, känner sinagör bristande kunskaper inomsom

området besvärande med hänsyn till de nya elever finnssom som nu
i gymnasieskolan.I Skolverkets undersökning har % de15 somav
arbetar speciallärare den speciallärarutbildningen. börjarDetsom nya
komma fler utbildade speciallärare till gymnasieskolan kommittén har-
också kunnat allt fler skolor efter speciallärare.attse annonserar

enskilda lärarnasDe betydelse för elevernas inlämingsbetingelser och
för likvärdigheten i skolan torde obestridlig. viktigtDet förär attvara
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ochuppgiftför sinlärarna kännerskolan skall fungera att engagemang
för sina insatser.får uppskattning

hurSamhälle undersökninggjorde AB1989 SIFOVåren omen
arbetsmiljö. kanoch Mansin yrkesrollgymnasieskolans lärare såg

relevanta 1997resultaten vårennaturligtvis ifrågasätta är menom
i korthetförde tillräckligt intressantakommittén är attattanser

redovisas här.
eleversinagymnasielärama kunnaviktigaste förDet är att enge

få denvill dekunna detundervisning.meningsfull För göraatt
betydelse förharoch invigda i detde behöverinformation somvara

arbetsplats ochha trygghet sinyrkesutövning, de villderas att man
underde vill arbetatrevliga arbetskamrater,vill hasig dem.bryr Deom

tillgång tillpedagogik, de vill haundervisning ochkanledning somen
kvalitetsjobb,vill också kunnabehövs.den utrustning De göra ettsom
tilloch de vill ha någotsina färdigheterfå utveckla sägaatt om.

inte.uppfyllda andra detförutsättningardessaVissa ärärav -
trivsel,hand står för lärarnasi förstaelevernaDet är som gersom

utför sittplusvärden, bryr sig hur lärarnafrämstadem yrkets som om
elevernaderas insatser.också på Attarbete och engereagerarsom

finnsläraryrket.det viktigaste allt i Detundervisningmeningsfull är av
ochokvädingsord lärarnaanvänderdock elever mot somgrovasom

uppträder våldsamt.med våld ochbåde hotar
medsamarbetetgymnasielärama fungerarmajoritetFör aven

starka.till från skolledningenLojaliteterna ochskolledningen väl. är
lärarnasskolledningen inte utnyttjardockKritik finns mot att syn-

bakgrunden tillförklararskall lösas eller intehur problempunkter på
mycketrelationerna till skolledningenlärarnabeslut. 10 %För ärca av

yrke trivs inte.engagerade i sittdåliga. De är men
kritiska tilltid då lärarna starktgjordes underUndersökningen en var

förtroendet förkommunaliseringen lärarna.den s.k. Inte oväntat varav
misstroende förandel, hysteskolministern då lågt. 70 %,En ännu större

politiska ledningen i kommunen.den
oftast tillsigrelationer till sina kollegor och vänderhar godaLärare

konkretproblem. förekommer dock litetdem då det uppstår Det av
genomförandetbåde i planeringen och imellan lärarnasamarbete av

lärare inomoftare förekommande mellanundervisningen. Samarbetet är
ämnesgrupp.samma

5 yrkesroll ochgymnasieskolan; hur lärare sini OmlärareAtt servara
arbetsmiljö; Skolöverstyrelsen 89:40R
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Dessa resultat strider inte resultaten från intervjuerna med läraremot
hösten i1996 anledning det betygssystemet. Då framkomav nya
emellertid också betygssystemet tvingat lärare föra pedagogiskaatt att
diskussioner, vilket uppfattats positivt. Kommittén tolkar dettasom som
tecken på samarbetet mellan lärare ökar.att

Kommittén finner det också mycket intressant lärarorganisationer-att
själva arbetar med frågor lärarroll, läraretik och kvalitet ina som

undervisningen. utvecklingsavtal,Det En satsning till tvåtusen, som
slutits mellan de båda lärarfacken och Svenska kommunförbundet ger
också anledning till optimism i fråga skolans utveckling. finnsDetom

ökande intresse hos anställda lärare utveckla sin undervisningett attnu
och kommittén detta mycket positivt både för eleverna och förser som
lärarna själva.

Kommittén vill också peka på hur angeläget det redan anställdaär att
lärare får möjlighet komma utanför skolan för få stimulans ochatt att
ökade kunskaper utvecklingen i samhälls- och arbetsliv. Kommitténom
har i de tidigare delbetänkandena berört yrkeslärares yrkesstudier och
besök hos elever på KommitténAPU. vill understryka betydelsen av
detta och betona också kämämneslärare bör få möjlighet besökaatt att
eleverna under deras och därmed fåAPU ökade insikter det arbetslivom
deras elever skall utbildas för. En möjlighet kan attannan vara
yrkeslärare och APU-handledaren byter arbete för tid.en

Lärarutbildningskommittén har nyligen tillkallats för lämnaatt
förslag till förnyelse lärarutbildningen, behovet lärare på allaav av
nivåer, rekryteringen till lärarutbildning, lärarutbildningens forskningsan-
knytning lärarnas fortbildning och vidareutbildning.samt

4.5 målstymingenFungerar

Målstymingen bygger på principen de angivna målen fåratt statenav
genomslag i den dagliga skolverksamheten, dvs. dels målen frånatt
skollagen och läroplanen via skolplan och arbetsplan till lärarensstyr
undervisning, dels resultatet inklusive utvärderas.att processen- -
Målstymingen borde också innebära varje länk i styrkedjan fungerar,att
dvs. den konstruerad och den tillämpasatt är rätt detatt är avsett.som

6 Möjligheternas skola; Lärarroll i förändring Fokus lärarrollen;samt
Gymnasieskolor på frammarsch Lärarnas Riksorganisation Lärarprofes-samtav
sionalism professionella lärare Lärarförbundet.om av-
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skall fungera målen utvärderingsbara.målstyrningen måsteOm vara
såvälför lägga fast utvärderingsbara mål skiftarFörutsättningarna att

måluppfyllelsenmellan samhällssektorema. vissa fall gårinom Isom
andel elevernakontrollera och ilätt Hurprocent.att att storange av

gymnasieprogram tillgodoseddafår sina förstahandsval är ettavsom
på be-exempel. andra fall måste måluppfyllelsen byggasådant I

påverkas de sammanhang i vilka bedömningamadömningar avsom
elevernassådana mål skolan skall utvecklasker. Exempel på två är att

och eleverna framtidstro.sociala kompetens ge
eller åtgärdfall det endast bedöma förslagvissa gårI att ett enom

sig i målets riktning eller inte. Fråganleder till verksamheten ärröratt
grad utvärderingsbarhet. Kommitténdetta tillräckligär menaravom en

fråndet. Risken måste avstådet bör kunna är attatt vara annars man
meddem kan följas statistik.andra mål än som upp

betänkande i vad månkommer i detta belysaKommittén att
regeringensmålen i de avseenden framgårgymnasieskolan når som av

hurtill kommittén. detta kapitel granskar kommitténdirektiv I styr-
gymnasieskolan fungerar.ningen av

fömyelsekommittén har låtit bl.a. Statskontoret analyseraKommunala
målstyrningen,mellan och kommun påverkas delshur relationen stat av

Statskontoret detförnyelsearbetet. framhållerdels det kommunala att
infördevakuum mellan och kommun statsmakternauppstod närett stat

sinaeftersom kommunerna inte hade utvecklatdet sättet att styra,nya
kravoch sig till sin roll och till destyrinstrument anpassat nyanyaegna

förändrade styrningen ställde.densom
huvudsakSkolverkets uppföljning hittills iStatskontoret attmenar

regeringen ochbehandlat kvantitativa förhållanden inte hellerattmen
samlad kvalitativ redogörelse för hurriksdagen efterfrågat någon

skolhuvudmännen rnål- och resultatstyr skolan.
redovisning gransk-kommittén fått Skolverkets frånbildDen av

antal kommuner det inteningen ännuärett att styrsystemetnyaav
fungerar fullt Bristerna har redovisats.ut. nyss

skolplan, lokalstyrkedja förutsätts finnas nationella mål,Den som
undervisningen existerar undan-arbetsplan och planeringen endastav

delar kedjan oftast finns.tagsvis även om av
tillämpningenKommittén redovisningen pekar brister iatt utanser

kommitténsi sådant. Enligtänstyrsystemet systemetav snarare som

7 Bilaga till slutbetänkande Kommunala fömyelsekommittén, SOUav
1996:169
13 till regeringen,Skolverkets redovisning 97:476Dnr



gymnasieskolan72 Styrningen 1997:107SOUav

erfarenhet skillnaderdet också mellan kommunerna. Detär ärstora
självklart oroande det finns kommuner till sittinte leveratt som upp

i den decentraliserade skolan. aktuell skolplan utgår frånEnansvar som
behov utveckling för nationella målenden kommunens nå deattegna av
i detta ansvarstagande. finner ocksåviktigt medel Kommitténär ett

kopplingen skolplanuppgifterna den mellan budget ochom svaga
oroande. aldrig bra skolplan har små möjligheter få genomslagsåEn att

inte budgeten med målen ii skolverkligheten samordnadärom
detta brister tillämpningen.skolplanen. Kommittén i Enärattupprepar

styrningen verksamhet skolanså förändring gåttstor av en somav
tidigenom regelstymingen med målstymingnär ersattes atttar

innebär inte idén målstyming ellergenomföra fullt Detut. att om om
skolplaner fel.ärm.m.

till kommunerna skettdecentralisering harDen ansvaretav som
enligt kommitténs uppfattning varit avgörande förutsättning fören

gymnasieskolan. centralstyrdutvecklingen inom En återgång till en
skola inte aktuell. finns det anledning skärpa uppfölj-Däremotär att
ningen och utvärderingen.

Regeringen utvecklingsplanen redovisat Skolverkets tillsynhar i att
kommer kompletteras med statliga utbildningsinspektörer knutna tillatt
Skolverket. viktigt också kommunerna sinskärperDet är att egen
uppföljning och utvärdering verksamheten.av

Till från regelstymingen målstymingen för ochskillnad utrymmeger
kan måluppfyllelse.lösningar leda till bättreuppmuntrar som ennya

Uppföljningen utvärderingen har inteoch kommit så långtännu att man
kan konstatera vilka faktorer har betydelse och vilka metoderstörstsom

framgångsrika för målen skall i just den klassennåsär mest attsom
eller för just den eleven. Frågan vi någonsin kan komma så långt.är om

Vi del det viktigtredan hel och analyserar både denärvet atten
negativa och den positiva informationen föroch vad den grundar sig på
fakta. försökt det i ochKommittén har sina båda delbetänkandengöra
i detta slutbetänkande.

Vi har då underlag från gjortmånga håll. Skolverket haranvänt en
mängd uppföljningar och utvärderingar, kommittén haft tillgång till.som

gäller frånDetsamma antal kommuner och Svenskaettrapporter
kommunförbundet och från forskare. Kommittén, dess ledamöter,
sakkunniga förtoch sekretariat, har samtal med kunniga ochmånga
engagerade människor i gymnasieskolan.
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sammanfattandeKommitténs4.6

bedömning

gymnasieskolan avsevärtärkonstaterakan merKommittén att nu
lärarnaVi gör storareformen.före attutvecklingsinriktad vetän

deViutbildning.bra attvetelevernaföransträngningar att enge
fårutgångspunktkunskapbehovelevernaslärare somtar avsom

tyckerelever attkunnigasmåningomoch såintresserade omsom
gymnasieskolan.i

varit avgö-harskolanförDecentraliseringen ansvaret enav
gymnasieskolan. Eninomutvecklingenförförutsättningrande

iaktuell. Bristernainte styr-skolacentralstyrd ärtillåtergång en
sådant.iintetillämpningen, systemetibrister somärsystemet

utvärderingenochuppföljningenkommunaladenFortfarande är
kvalitetssäkringendärmedochotillräcklig även avgångermånga

betyd-kommunernastymingsmodellenutbildningen. Den gernya
förförutsättning atttidigare. Enhandlingsutrymme änligt större

for-tydligtmålenstatligade ärfungeraskall är attstyrsystemet
olika kommuners styr-mellanskillnadermulerade. Det är stora

kommunpolitikemasmellanocksåochgymnasieskolanning av
tillräck-ofta inteSkolplanemagymnasieskolan. äriengagemang

verksamheten.tillkoppladetydligtochaktuellakonkreta,ligt
Uppföljningenofta.saknasbudgetochSkolplanmellanKoppling

kommuner.i mångaeftersattär
smidiga-hade gåttgymnasieskolandenGenomförandet nyaav

reformstarten.föregod tidifunnitsstyrdokumentenomre
ärbetygssystemetdetoch lärareelever attflestaDe nyaanser

delarvissakritikfinnsdet motgamla,det avävenbättre än om
vilkareda påfåharElevernatillämpningen. rätt attochsystemet
ökat.hardiskussionerpedagogiskagäller. Lärarnaskrav som

skolornas gentemottydliggjortgodkänd harIcke ansvarBetyget
gjorde.inte1:omapå sätteleverna ett som

föranvändsgymnasieskolansandelminskandeEn resurserav
medmotiveradvarithadelärartäthetökadundervisning. En

harställetökat. Istödbehövereleverandelentillhänsyn att som
ochelever100Antalet lärareskett.minskningmindre peren

kommu-mellanskiftarutbildningpedagogiskmedlärareandelen

nema.
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Kommittén vill också fästa uppmärksamheten på följande konkreta
frågor.

En samordnad böröversyn skollagen,göras läroplanen ochav
gymnasieförordningen, bl.a. för de svåraatt är överblicka.att

I avvaktan på alla gymnasieskoloratt via Internet har tillgång
till RIXLEX, där aktuella skolförordningar finns i sin helhet, bör
skolorna fä tillgång till aktuell version på alternativtett sätt.

Omarbetningen programmålen bör beakta elevernas möjlig-av
heter i fortsättningenatt även val lokalagöra och kurserav grenar
inom de nationella programmen.

Kommittén välkomnar översynen antalet kärnämnen ochav av
kursplanerna i kärnämnen.

Kommittén föreslår övriga kursplanerävenatt över.ses
Vid kursplaneöversynema bör den lämpliga kunskapspro-

gressionen Ungdomsskolan tillgodoses kursplanernagenom blisamt
tillräckligt tydliga för likvärdighetatt garantera avkall påutan att ge
lärares och elevers frihet välja innehållatt och metoder.

Behovet ökning för individuelltutrymmetav valen börav
tillgodoses i samband med översyn hela eller delar timpla-en av av
nen.

Elev skall betygssättas elevens kunskapernär kan bedömas och
först kursennär avslutats för eleven.

Betygskriteriema bör också iöver samband med kursplane-ses
översynema. Därvid bör också överväga utformningman en som
medger elevers bristande kunskaperatt i avseende kursenett kanav
kompenseras goda kunskaper i avseendegenom ett kursen.annat av
10. Det oroandeär rektornär på grund ökad administrativav
belastning inte har tid ledare för denatt pedagogiska verksam-vara
heten.
11. Den statliga rektorsutbildningen bör öppen för redanävenvara
tidigare anställda rektorer.
12. Att det finns forskarutbildade lärare viktigär kvalitetsfråga.en
De blir svårareännu rekrytera tillatt gymnasieskolan då högskolan
byggs Det vetenskapligaut. perspektivet måste därför också främjas
på andra sätt.
13. Gymnasielärare behöver specialpedagogisk handledning med
hänsyn till de "nya elever kommer till gymnasieskolan.som
14. För skolan skallatt fungera detär viktigt lärarna känneratt

för sin uppgift och fårengagemang uppskattning för sina insatser.



751997:107SOU

utbildningvalUngdomars5 av

Inledning5.1

Elevsynvinkel5.1.1

för kommunensunderlagetviktigastedetskallvalelevernasAtt vara
ihörnstenutbildningsutbud någotärgymnasieskolansbeslut enavom

propositionen Växaenligtmed dettaSyftet ärgymnasieskolan.den nya
elevinflytandetutveckla581990/91:85, attkunskaper prop.med s.

gymnasieut-sinförochintresseungdomarnasstärkaoch ansvar
bildning.

delar:följandeinnefattargymnasieskolanval iElevernas
dettafrånavstårellergymnasieskolantillsökereleverna-

väljereleverna program-
valdadetinom programmetväljereleverna gren-

kurserväljereleverna- valet.individuelladetinomeller kurserväljereleverna ämnen-

sökamellanväljagymnasiestudier kan attsina enavslutatDen som
högskolan.ibl.a.utbildning,fortsattsökaelleranställning att

valolikadessakommitténbeskriverframställningenfortsattadenI
genomslag.val fåttelevernasvad månigranskaroch

gymnasieelevvarjeviktigtdetuppfattning attkommitténs ärEnligt
finnsstudier. Detsinainriktningväljamöjligtdet attupplever är avatt

deochtillgodoseddaval attfår sinaelevermellansambandklart attett
del-andrasittiharKommitténgymnasieutbildning.sinfullföljer
högmedibättrestudieresultat ärelevernasvisatbetänkande programatt

andel.med lågiförstahandssökande änandel program

Styrningssynvinkel1

i höggymnasieskolangamladenkapitel 4tidigareSom nämnts var
styrdgrad staten.av



76 Ungdomars val utbildningav SOU 1997:107

Till den statliga styrningen den gamla gymnasieskolan hördeav att
beslöt lokalisering ochstaten dimensionering studievägama.om av

Därvid hänsyn bl.a. till arbetsmarknadenstogs behov inom olika
yrkesomrâden och skolornas möjligheter bedriva utbildning. Enatt

faktor sökandetrycket, vilket innebar hänsyn tillannan attvar togs om
antalet elever i första hand sökte viss utbildning linje, specialkurssom
etc. ökade eller minskade.

I den gymnasieskolan har varje kommun frihet inrättanya att
gymnasieskola och bestämma vilkaatt och skallprogram grenar som
finnas i kommunen. statligaDen styrningen gymnasieskolansav
lokalisering har därmed upphört. harDetta medfört antalatt ett
kommuner tidigare inte hade gymnasieskola inrättat sådan.som en
Vidare har tillkommit antal fristående gymnasieskolor.ett Till dessa
frågor återkommer vi i avsnitt i detta kapitel.senare

Den statliga styrningen den gymnasieskolans dimensioneringav nya
består bl.a. i fastställt vilka nationellaatt staten ochprogram grenar som
eleven kan välja. Riksdagen beslutade detta i juni 1991, vilket innebär

eventuella förändringaratt gymnasieskolans ochav program grenar
måste föreläggas riksdagen.

Statens styrning gymnasieskolans dimensionering består också iav
det i skollagen finns bestämmelseratt kommunerna skallattom anpassa

antalet platser på och med hänsyn till elevernasprogram grenar
önskemål skollagen kap.5 5 §. bör observerasDet formuleringenatt
i denna paragraf med hänsyn till något den tänkbaraär änsvagare
formuleringen efter elevernas önskemål.

Kommunerna vidare skyldiga informeraär de nationellaatt om
och möjligheterna få utbildning på specialutformadeattprogrammen om

och individuella skollagen kap.5 4 §.program

5.2 Eleven Väljer söka eller inte söka tillatt

gymnasieskolan

Den gymnasieskolan i till grundskolanär frivilligmotsatsnya en
skolform, dvs. de elever lämnar grundskolan har söka tillrätt attsom
gymnasieskolan också avstå från detta.rätt attmen

De åren har 98 % de ungdomarsenaste lämnat grundskolanav som
gått direkt till gymnasieskolan, till nationella, specialutformade eller in-
dividuella högaDenna andel kan tillfredsställande, inteprogram. anses
minst med tanke på andelen sökande betydligt lägre i den gamlaatt var
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gymnasie-iintagna16-åringarna81,4 %1990gymnasieskolan avvar
skolan.

direktgåreleverflestaallradetillorsakerviktigatvåfinns attDet
finnsdet ytterstgymnasieskolan. Den ärtill attgrundskolan enfrån ena

denandragrundskolan. Den ärefter attarbetsmarknadbegränsad nya
efterutbildningerbjudamöjlighetergodahargymnasieskolan att

önskemål.elevernas egna
chansersmåmycket atthargrundskolanlämnareleverdeAtt som

SAF skrift.utgivennyligenbekräftas ianställningfå avenen
bättrebetydligtstudievägsutbudhargymnasieskolan ett somDen nya

Elevernasintressen.elevernasgymnasieskolan motgamladenän svarar
friståendeantalinrättatsharVidare ettökat.harvalmöjligheter

industrigymnasiemasökande. Förmångaregel harigymnasieskolor som
i1996sökande vårenantaletyrkeförUtbildningkapitel 6 ettse var

intagningsplatser.antaletgångertvågenomsnitt änmer
%2ungdomarvad de göremellertidsiginställer avFrågan
blandgymnasieskolan. Endirekt till storgårinte gruppårskullen som

studierföruppehåll utom-sådana görtordeungdomardessa somvara
eftergymnasieskolan attnämligenbörjarårskullen%lands. lDrygt av

kommunerfrånInformationergrundskolan.efteruppehållårsgjortha ett
medungdomarbl.a.andravissapåpekarfåttkommittén grupper,som

invandrarbakgrundmedungdomarföretag, somharföräldrar egnasom
ochungdomsvårdsanstalterpåintagnahemländer,sinatillåtervänder

påstudierbörjathargymnasieåldemifåtal eleverflickor. Ettgravida
StockholmiLärarhögskolanVidunderåriga.defolkhögskola äratttrots

syftemed närmaregymnasieskola, attEleverprojekt, utanf.n.pågår ett
tillinteväljermed elever atthändervadanalysera somsom

gymnasiestudier.sinaavbrytereleverochgymnasieskolan som

valetinförinformationfårEleverna5.3

gymnasieskolanInformation5.3.1 om

istudievägväljakunnaskallgrundskolan gym-ielevernaFör att
studievägarsolikabl.a.informationfådebehövernasieskolan om

lokalisering.ochinriktning

kompetensbe-Ahlberg, FöretagensSahlin AnneGunillaNygren,Margareta
skolankravenochhov
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En vanlig fråga i elevenkäter på central och lokal nivå är om
eleverna i gymnasieskolan de fått tillräckligatt informationanser om
gymnasieskolans olika ochprogram grenar.

Enligt Skolverketzfrånrapport 55 % elevernaen påvar av program
med yrkesämnen och 45 % eleverna på övriga nöjda medav program
den information de fått valmöjligheterna.om

Lärarhögskolan i Stockholm har på uppdrag Skolverket genomförtav
utvärdering syo-verksamheten i grundskolan.en En enkät harav sänts

till 2 880 elever i årskurs Enkäten har besvarats 2 668 elever. Iav
enkäten ingick påståendet Jag skaffade mig kunskaper de flestaom
gymnasieprogrammen för vilket jag skulleatt veta välja. Pâ frågan om
hur detta svaradestämmer 14 % helt, 32 % till del, 36 % tillstor
liten del och 18 inte% alls.

En undersökning i 19963Malmö kommun inom EU:sett av
Leonardo da Vinci-projekt visar endast 35 %att eleverna i årskursav

på1 Energi- och Hantverksprogrammen nöjda med den informationvar
de fått före gymnasieskolan. I undersökning 1996 i Katrineholmsen
kommuni ingår enkät till 165 elever i årskurs Enligt enkätresultateten

det 36 %är eleverna helt eller delvis instämmer i påståendetav som
eleverna väl känner tillatt utbildningsmöjlighetema i gymnasieskolan.
Som tidigare finns detnämnts å sidan majoritet eleverena en som

inte nöjda med informationenär gymnasieskolan och å andra sidanom
mindre nöjd Dessa förhållandenen avspeglar det finnsmen grupp. att

både elever klart inriktadeär visst utbildningsområde,motsom ett
yrkesinriktat eller teoretiskt, och elever osäkra vilkenärmer som
gymnasieutbildning dem bäst. De osäkra eleverna behöversom passar
information flera och i det läget det förklarligtär in-om program om
formationen räknat blir och otillräcklig.tunnper program

Elevernas val och skall tidigareav program nämntsgren som vara
den viktigaste grunden för kommunernas dimensionering utbild-av
ningar. En förutsättningarna för detta skall fungeraatt välav är att
kommunen studie- och yrkesorientering syo elevernagenom ger en
god information utbildningen på de olika ochom programmen grenarna.
Denna information dels skriftligt, dels muntligt bl.a. vid föräldra-ges
aftnar.

2 Elevernas värdering sin gymnasieutbildning Skolverktetsav 90,rapport nr1995
3 Ungdomar utbildning vägledning arbetsliv Utbildning Malmö stad,- - -3 1996rapport nr
4 2000-talets gymnasie- och vuxenutbildning i Katrineholm, 1996-04-23
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kravgrundpåhållkommunaltfrånframhålls attsällan avInte man
Kommitténminskatvingatsi kommunenbesparingar syo-resursema.på

isåsigförhållerdetundersöktskolstatistikenhjälpmedhar omav
kommuner.många

Skolverkets basispåskolkostnademajämforelsetal avdeI somom
kost-bl.a.redovisadefinnspulicerarårligenbokslutkommunernas

kapiteljfr.1993-1995årenundersyo-verksamheten s.förnaderna
syo-verksam-förkostnaderkommunernasstatistik hardennaEnligt64.

ökat.skolkostnadematotalademedanoförändraderelativtvaritheten
därförgrundskolan attgymnasieskolanför änhögreSyo-kostnadema är

sysslarbl.a.informationgymnasieskolans utöver programmenomsyo
tillmöjligheternaårskurstillgrenvaletinförinformationmed om

efteryrkesverksamhetochhögskolan,iutbildning,fortsatt t.ex. om
gymnasieskolan.

omfattande.elevergrundskolans ärtillinformationenskriftligaDen
bådeinnehållerregelibroschyr programpublicerarKommunen somen

utanförellerfinns inomövrigaochi kommunenfinns somprogramsom
grundskoleelev egetvarje ettregel fårsamverkansområde. Ikommunens

sinmedarbetetforkanbroschyr. Kommunendennaexemplar av
ochnationelladetextavsnittfärdiga programmenköpabroschyr om

Informationinforrnationsföretag. programmenprivatafrån omgrenarna
också utföretagVissadatadisketter.påköpa gerocksåfinns att

friståendeochidrottsgymnasierlokala gym-information grenar,om
slag.olikautbildningareftergymnasialanasieskolor avsamt

Detkommuner.antalfrånbroschyrerdel etttagitharKommittén av
samverkandefleraförbroschyrerdelssig gemensammarör om

inomkommunernakommuner,samtligaSkånesbl.a.kommuner,
kommunernaochBotkyrkaochSalemHuddinge,HUSABO-sektom

Ikommun.gällerendastbroschyrerdelslän,Kronobergs eninom som
helaförbroschyrbådedetfinnssamverkansområden gemensamvissa en

kommunbroschyrer.ochområdet separata
i denpositivinformationsmaterialet ärtrycktadetbild gerDen som

informationobjektivochsaklig gym-omgesbemärkelsen att en
vilkabildklarfårEleven somprogramnasieskolans avenprogram.

inomkommunerandraifinnsvilkaochhemortenpåfinns somprogram
Detkommunikationer.dagligakan nåssamverkansområdet genomsom

informationsaknasbroschyri kommunensdetexempel pådock attfinns

Skolverkets rapport1994septemberskolhuvudmän,for5 jämtörelsetalSkolan - Skolver-1996september76,Skolverkets rapportseptember 199570, nrnr
106kets rapport nr
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inte finns i kommunen ochom program elevernasom haratt rätt attom
söka vilket helst gymnasieskolans nationellasom Gym-av program.
nasieskolan utgår i sådana fall från grundskolansatt erforderligsyo ger
infonnation. Kommittén detta otillfredsställande, eftersom det ianser
kommuner med endast några få gymnasieprogram finns risk för atten
eleverna och deras föräldrar inte får reda på kommunen skyldigatt är

tillgodose valatt nationellaäven inte finns i kommunenav program som
och betala ersättning till mottagande kommun.

denI muntliga informationen till föräldrar och elever deltar både
grundskolans och gymnasieskolans syo-funktionärer. I många kommuner
anordnas särskilda syo-dagar på kommunens gymnasieskolalgym-
nasieskolor med stationer på olika och med medverkanprogram av
lärare arbetar dessapå ibland också eleversom påprogram, av program-

Elever så önskar kan få enskilda samtalmen. med syo-funktio-som en
förnär diskuteranärmare valetatt till gymnasieskolan. Därvid kan en

jämförelse mellan föregåendegöras läsårs intagningspoäng och elevens
betygsnivå och diskuteras elevens tilltänkta förstahandsvalom är
realistiskt. Om elev med betyg ändrar sitt förstahandsval efteren svaga
detta samtal blir valet det bästa. Sådana Kim°näst val har Lillemor
beskrivit på följande sätt.

Individen väljer bara till viss del. I samhällssystemet finns ocksåen
inbyggt mekanismer väljer ochut Det isorterar. demärsom mötet
emellan det för osynliga valet faller ut.som oss

Enligt kommitténs bedömning den informationär isom ges
grundskolan gymnasieskolan viktig förutsättning för elevernasom atten
val grundas på riktiga slutsatser undervisningen i gymnasieskolanom
och elevernas möjligheter till yrkesverksamhet efter utbildningom i
gymnasieskolan eller i högskolan. Denna information bör bådeges av
lärare och syo-funktionärer. Risken är elever fått dåligstor att som en
information den utbildning de kommit på känner besvikelseom en

utbildningenöver och kanske också avbryter den.
Enligt läroplanen för de frivilliga skolformema Lpf har94 skolan

ett särskilt för elever med olika funktionshinder. dettaIansvar ansvar
ingår funktionshindradeäven eleveratt god information sinages en om
möjligheter till gymnasiestudier. Statens Institut för Handikappfrågor i
skolan SIH har tagit denna fråga i sitt remissyttrandeupp över
kommitténs andra delbetänkande och framhåller därvid bl.a. följande.

SIH har ökande tendens, främstnoterat vad gäller elever meden
rörelsehinder, pekar på grundskolans studie-att och yrkesvägled-som

° Lillemor Kim, UHÄ/FoUAtt välja eller väljas 1983:4
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ning i ökande omfattning rekommenderar dessa ungdomar sökaatt
utbildning vid gymnasieskola med rh-anpassad utbildning kap. §5 7

utbildningar utanförskollagen alternativt gymnasieskolans SIHram. ser
eftersom den, kommerallvarligt på denna tendens den inte stävjas,om

omfattning leda till segregerande för ungdomari ökande lösningarattatt
med funktionshinder inrättas.

f.n. med uppgiften hursärskild kommitté arbetar analyseraEn att
mellanför funktionshindrade elever i skolan skall fördelasansvaret

skalloch kommunerna. Enligt regeringens direktivlandstingenstaten,
funktionshindradekartlägga samhällets insatser förkommittén även

beskriva hur dessa insatser tillgodoser deras behovelever i skolan samt
samhälleligt stöd. Kommittén har antagit Utredningennamnet omav

delbetänkande,elever i skolan sitt förstafunktionshindrade FUNKIS. I
funktionshinderGymnasieutbildning för vissa ungdomar med SOU

tillbl.a. precisering personkretsenföreslår utredningen1996: 167, en av
behörig-gymnasieskolorna. Vidare föreslåsde rh-anpassade att samma

förskall gällaför intagning i gymnasieskolanhetsbestämmelser
rh-för övriga elever. innebärrörelsehindrade elever Detta ävenattsom

få inrätta Individuellt IV. Be-gymnasiema skall rätt att program
gymnasieut-elevernas till rh-anpassadträffande rörelsehindradede rätt

i sitt slutbetänkande.bildning återkommaFUNKISavser
val tillgodosesdet viktigt alla eleversEftersom kommittén attanser

rh-eleverkommittén viktigtmöjliga utsträckning deti största attanser
först efter överväganden.till rh-gymnasiemahänvisas noggranna

arbetsmarknadenInformation5.3.2 om

den statligautgångspunktema förtidigareSom nämnts var en av
dimensio-ochgymnasieskolans lokaliseringden gamlastyrningen av
behovefter arbetsmarknadensskullenering anpassning görasatt aven

arbetskraft.utbildad
valfortfarande. minst elevernasArbetsmarknaden Inte styrsstyr av

kännerutbildningen Elevernatill anställningvilka möjligheter som ger.
oftafårhar hög arbetslöshet och dettavilka yrkesområdenväl till som

för dessatill utbildarsökande minskartill effekt antaletatt program som
områden.

snabbradikal ochde åren genomgåttArbetsmarknaden har senaste en
förändring.
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Kommittén har med hjälp publikationer Arbetsmark-frånav
AMS7 SCBnadsstyrelsen och jämfört förhållandena arbets-på

marknaden och1992 1997.
teknik och iområdet naturvetenskap har förändringarInom stora

arbetsmarknaden skett från till elektronik och1992 1997. Inom området
data bristen på civilingenjörer, högskoleingenjörer och1997är stor
konstruktörer. yrkeskategorierdessa tillgångenFör 1992var
utbildade "god". förhållande gäller ochSamma systemerare programme-
rare.

området kemiteknik civil- och högskoleingenjörerInom är ett
bristområde tillgången utbildade god.1997 1992 påmen var

gäller civilingenjörer inom och Vad gällerDetsamma väg vatten.
utbildadeVerkstadsmekaniker bristen på 19921997. Förär stor anges

osäkerhet.området utmärksatt av
det tekniska har visstbristområden 1997 inom områdetTre ett

intresse tanke studievägsstrukturen i gymnasieskolan:med på nya

verktygsmekaniker-
CNC/NC-operatör-
svetsare.-

gymnasieskolanfanns nämligen i den gamladessa områdenInom tre
påbyggnadsutbildningar motsvarighet i densärskilda utan gym-nya

nasieskolan.
f.n.ekonomi och detområdet administration, socialt arbeteInom är

marknadsförare och revisorer. tillgångenbrist säljare, 1992på var
god". sammanhanget börgymnasieekonomerhögskoleekonomer och I

Ekonomisk Samhällsvetenskapspro-elever på påantaletnämnas att gren
elever medan antalethösten 8 775 i årskurs 21995grammet var

E-linjen i den gamla gymnasieskolan hösten 1987intagningsplatser på
13 924.var

socialarbetare/kuratorersocialt arbete det i dag brist påVad gäller är
tillgångdessa påoch utmärktes områden godpsykologer. 1992 av

utbildade.
f.n. många uppsägningar personal. Trotsvårdområdet detInom är av

specialistkom-och sjuksköterskor meddetta det brist på läkareär
läkaresjuksköterskor i allmän sjukvård ochpetenser. Vad gäller var

bristområde medanSjukgymnaster i dagtillgången "god.1992 är ett

7 1996:14finns jobben 1997 UraVar
3 1992:8Information arbetsmarknadenArbetskraftsbarometer 1992 om
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tillgången nyexaminerade sjukgymnasterpå betecknades1992 som
god. dag det brist apotekareI på tillgången god.1992är var-

flera lärarkategorier klasslärare ochFör ämneslärare i naturveten-
skap, teknik och språk gäller såväl 1997 utmärks brist1992att som av
på utbildade.

Exemplen långtifrån heltäckande visar ganskaändockärovan men
tydligt arbetsmarknaden fempâ år har radikala föränd-genomgåttatt
ringar. Svårighetema förutsäga arbetsmarknadens utbildadebehovatt av
inom olika yrken motiv för väljaungdomarär ett att attuppmana
utbildning efter intressen och inte vägledasenbart låta sigegna av
arbetsmarknadsprognoser.

Eleverna väljer och5.4 program gren

Gymnasieskolans5.4.1 program

eleverna i grundskolans sista årskurs söker till gymnasieskolan harNär
de välja mellan olika med Estetiska13 yrkesämnen,att program

Naturvetenskapsprogrammet Samhällsveten-ES, NV,programmet
Individuellaskapsprogrammet Specialutformade ochSP, SMprogram

tabell.Elevantalet i dessa framgår följandeIV. programprogram av
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årskurs påTotala elevantalet och elevantalet i 1 gymnasieskolans program
15 1996den oktober

Program Elevantal
totalt årskurs I

och fritid BFBarn- 21 437 4567
BP 746 691Bygg 7 2

El EC 13 655 4 970
Energi EN 2 425 916
Estetiska ES 14 483 5415
Fordon FP 12 072 4 532

administrationHandel och HP 17 323 6 204
Hantverk HV 3 989 1 502
Hotell och HR 13 392 2395restaurang
Industri IP 8 621 3 224
Livsmedel LP 2 171 859
Medie MP 9 949 3 705
Naturbruk NP 6 875 2 536
Naturvetenskap NV 57 745 22 182

OP 12 385 4 321Omvårdnad
Samhällsvetenskap SP 676 26 41977
Specialutfonnade SM 8 137 4 396
Individuella IV 16 020 13 781

120 474306 101Summa

Studievägsutbudet i riket och i länen5.4.2

studievägsutbudetdet angeläget studera hurKommittén har ansett att -
påverkats styrningenriket och i regioner den statligai att avav-

lokalisering och dimensioneringgymnasieskolans upphört.
årligen med hjälp dataresurserSkolverket SCB:supprättar enav

ochskolstatistik bl.a. visar antalet elever allakomplett påsom program
Statistiken variti alla kommuner. har Skolverketgrenar genom

problem mängden datatillgänglig för kommittén. denEtt är stora som
1993/94-disponibel för studie utvecklingen under läsårenfinns aven

1996/97.
rapporter tidenEnligt Skolverkets har antalet gymnasieskolor under

förändrats enligt följande.fr.o.m. hösten 1992

9 skolverksamheten Skolverkets 52,Beskrivande data 1994 rapport nrom
75, Skolverkets 107Skolverkets 19961995 rapport rapport nrnr
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Antal kommuner, gymnasieskolor och elever

År Antal Antal Antal
oktober kommuneri gymnasieskolor elever

1992 257 599 310 261
1993 275 638 662313
1994 276 629 309 952
1995 278 640 312 375

279 6411996 309 661

framgår tabellen det hösten flesta1993 deDet attav var som nya
gymnasieskolorna startade. Några dessa tidigare ñlialskolor tillav var

gymnasieskola i kommun.annanen en
perioden tillkommit fristående gymnasiesko-Under har antaläven ett

fall finns kommuner gymnasieskolor.lor i de flesta i med äldresom
exempel kan antalet fristående gymnasieskolor inkl.Som nämnas att

riksintematskolor 33 hösten 1994 och 70 hösten 1995.var
publikationer finns statistikSkolverkets antalet kommunerI över

gymnasieskolor har visstoch ettsom program.
deföljande tabellen visar hur många kommuner anordnatDen som

olika läsåren 1994/95, 1995/96 och 1996/97.programmen

° Skolverkets SkolverketsSkolan i siffror 1995 74 1996 rapportrapport nr
Skolverkets 130103, 1997 rapport nrnr
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riket programUtbildningsutbudet i

Antal kommunerProgram
1996/971994/95 1995/96

171fritid BF 156 164ochBarn-
119118 119BPBygg
162160 160El EC
5456 55Energi EN

115107 113Estetiska ES
153FP 150 152Fordon
161administration HP 160 163Handel och
6661 64Hantverk HV

118112HR 99Hotell och restaurang
173166 172Industri IP
2625 25Livsmedel LP
8168Medie MP 77
4951Naturbruk NP 51

181NV 162 177Naturvetenskap
120124Omvårdnad OP 125

186 192171Samhällsvetenskap SP
102SM 49 77Specialutformade
272269 273Individuella IV

och IVEC, FP, HP, LPför sju BP, EN,Tabellen visar att program
relativt stabilt under deanordnarantalet kommuner programmetär som

Åtta ochSP SMES, HV, HR, MP, NV,andra BF,åren.tre program
Industripro-i antal kommuner.perioden nyetablerats Förhar under ett

antalet kommuner anordnargällerIP programmetattgrammet som
Omvårdnads-därefter har varit stabilt.till och Förökade från 1995 1996

periodenantalet kommuner minskat undergällerOP attprogrammet
med två.och för Naturbruksprogrammet NPmed fem

förändratstabellen visas hur anordnandetföljandedenI av grenar
presenterade åren.under de tre nyss
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Utbildningsutbudet riketi grenar

Gren Antal kommuner
1994/95 1995/96 1996/97

BF:1oka1 3 6 8
BP:hus och anläggning 104 115 116

måleri 46 52 51
byggnadsplåt 19 24 23
lokal 4 6 4

EC:aut0mati0n 78 92 87
installation 123 134 133
elektronik 114 124 124
lokal 3 10 14

EN:energi 31 34 31
fartygsteknik 8 9 8

35 44 44vvs
lokal 1 3 2

ES:dans och 40 49teater 50
konst och formgivning 59 72 78
musik 58 74 78
lokal 12 13 18

FPzflygteknik 6 5 4
karosseri 22 27 27
fordonsteknik 128 143 142

39transport 45 49
lokal 5 14 17

HP:lokal 3 4 4
HV:lokal 4 7 7
HR:hotell 30 40 43

57 74restaurang 82
storhushåll 16 19 17
lokal 18 23 26

IP:industri 142 164 159
19 21 20process

textil och konfektion 8 9 5
44trä 52 51

lokal 8 9 11
LP:bageri och konditori 22 23 25

kött och charkuteri 12 19 18
lokal l 2 2

MP:informati0n och reklam 46 64 71
tryckmedia 23 23 20
lokal 4 6 10
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Antal kommunerGren
1996/971994/95 1995/96

42 3NP:l0kal
174162 177NV:naturvetenskap
159133 148teknik
28197lokal

119124125OP:0mvårdnad
1214 14tandvård

1lokal - -
175164144SP:ek0n0misk
156152131humanistisk
180170samhällsvetenskaplig 146
493015lokal

underlågtanordnarkommunerantaletfallmångaI är grenensom
beror ide båda följande åren. Dettaunderhögredet första året men

första ochinfördes det åretfall på attmånga programmetatt grenarna
det andra året.redovisas först

ökningde allra flestauppvisartabellenframgårSom engrenarnaav
ochuppvisar följande KonstökningarMarkantaperioden.under grenar:
ochInformationHR,Musik ES, Restaurangformgivning ES,

EkonomiskTeknik NV,Naturvetenskap NV,reklam MP, gren
SP.SamhällsvetenskapligochHumanistisk SPSP, grengren

Flygteknikminskat, bl.a.treårsårsperioden har någraUnder grenar
ochOmvårdnadTryckmedia MP,konfektion IP,ochTextilFP,

Tandvård OP.
ökat understudievägsutbudetdet totalatillbidragande orsakEn att

grund-lämnatantalet eleverökningenperioden 1994-1996 är somav
visar.tabellföljandeskolan, vilket

grundskolanlämnatAntal elever som

387Våren 1994 95
086Våren 991995
276Våren 1996 101

1997.grundskolan vårenelever98 642lämnarEnligt en prognos
hela riket. IgällerframlagtsmaterialstatistiskaDet ovansom

och1994län 1987,studievägsutbudet i riketstabell redovisasföljande
jämförbaramedfrån 1987 närmastUppgifterna1997. programmenavser

gymnasieskolan. 1994i den gamlaspecialkurserochlinjerstudievägar
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1994/95.utbudet läsåretverkligadetuppgifterårs av programavser
den s.k. Röda bokenhämtadeUppgifterna 1997 är som avserurom

uppgifter harSamtliga1997/98.inför läsåretplanerade program
Skolverket.frånkommittén fått

samtligaprogram i länantalStudievägsutbudet

I 9971994198 7Län
antalantalmedantal
planeradeprogramprogram

jämförbara program
studievägar

209203204AB
464441C
55l55 1D
847870E
958678F
656347G
787367H
141313I
504950K
747069L
999286M
615957N
938481O

1219689P
948482R

1029690S
595859T
646268U
968588W
747570X
758071Y
554343Z
645954AC

10510296BD

utbudettendensdettabellen finnsframgår attSom programavenav
förplanerarkommunermångaökandelänende flestai attär engenom

dettagällerminst1997/98.till läsåret Inteantaletutökning programav
gymnasieskola inrättatinte hadetidigarekommunerdär Heralän som
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sådan. Som gäller siffrorna för 1997 planeradenämnts Manen program.
kan förmoda inte alla kommer till stånd antalet sökande blir lågt.att om
Risken för detta relativt eftersom antalet elever lämnarär stor som
grundskolan under 1997 drygt 2 000 lägre föregående år.är än

Kommittén har med hjälp ovanstående statistik sökt bedöma hurav
studievägsutbudet i gymnasieskolan förändrats den statligaattgenom
styrningen upphört. Kommittén konstaterar studievägsutbudet totaltatt

i hela riket och i de flesta regioner/län ökat under de åren.sett senaste
Många gymnasieskolor har tillkommit, gymnasieskolor äldrenya men
gymnasieorter på grund nyetableringar i regionen fått ettsom av
minskat elevunderlag har sällan avvecklat något imera program
gymnasieskolan. harDäremot antalet klasser, framför allt på Sam-
hällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet, minskat
i dessa gymnasieskolor.

Enligt kommitténs uppfattning har avvecklingen den statligaav
styrningen gymnasieskolans lokalisering och dimensionering bl.a. fåttav
till effekt utbudet studievägar har ökat under de åren.att senasteav

ökningDenna gäller både i hela riket och i de olika länen. Konkurren-
mellan gamla och skolor tillkomstensen nya genom av nya gym-

nasieskolor i kommuner40-tal har således endast i ringa gradett
påverkat utbudet i riket och i regionerna.

Andelen förstahandssökande5.4.3

Kommunerna skyldiga antalet platser gymnasieskolanspåär att anpassa
och med hänsyn till elevernas önskemål skollagen 5program grenar

kap. §. mått hur kommunerna lyckas5 Ett på tillgodose elevernas
önskemål andelen elever kommit på sitt förstahandsvalär som av

Skolstatistiken visar denna andel varierar starkt mellanattprogram.
kommunerna i riket.

Andelen sökande tagits in på sitt förstahandsval i86 %ärsom
kommuner.genomsnitt för samtliga Andelen varierar från till100 %

högsta siffran73 %. Den 100 % gäller Sorsele kommun. Många
kommuner har andelar 90 %. lägstaDen noteringen % gäller73över
Malmö kommun. Låga andelar finns i fem andra kommuner Svedala,

" Skolan; Jämförelsetal för skolhuvudmän, årsrapport september 1996,
Skolverkets 106rapport nr
Z Skolan; Jämförelsetal för skolhuvudmän, delrapport Skolverkets1997,mars

129rapport nr
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Landskrona, Mariestad, Nordmaling och Hjo. direkt sambandNågot
mellan kommunens storlek och andelen tillgodosedda forstahandsval
finns knappast många kommuner med mindre invånare0005änmen
har i högre grad kunnat tillgodose elevernas förstahandsval. kanDetta
bl.a. bero i mindre kommuner varit angelägen sittpå att attman anpassa
utbildningsutbud såväl efter elevernas önskemål behovetsom av
utbildad arbetskraft i kommunen och regionen. förklaring kanEn annan

eleverna sina önskemål efter de utbildningar finnsrättatattvara som
hemorten.

Andelen forstahandssökande varierar mellan gymnasieskolans olika
Följande diagram, Skolverketsnationella bygger påprogram. som

rapporter, visar hur denna andel förändrats från oktober till1995
oktober 1996. ordnade efter andelen intagna påProgrammen är
förstahandsval hösten 1995. Uppgifterna beträffande oktober 1996 är
preliminära.

på påAndel förstahandsvalintagna % nationella program
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Som framgår diagrammet har förstahandssökande ökatandelenav
bl.a. för de båda och EN förra de lägstaIP året hadeprogram som
andelama förstahandssökande. Kommittén detta positivt menanser

sitt förslag från det andra delbetänkandet kontinuerligupprepar om en
granskning andelmed låg förstahandssökande.av program

bedömningenKommittén den andelen elever kommergör att som
på sina förstahandsval väl tillgodosedd i de flesta kommuner.är

med andel behöver ilåg förändringarKommuner överväga ut-en
bildningsutbudet eller andra åtgärder. Samverkan med andra kommuner
inom regionen kan förbättra elevernas valmöjligheter.

Vad elevernas val5.4.4 styr

kapitel beskrivit faktorerföregående avsnitt detta har kommittén tvåI av
val till gymnasieskolan, nämligen kommunernaspåverkar elevernassom

arbetsmarknaden.utbildningsutbud och
tillsjälv sitt utbildningsutbud med hänsynVarje kommun bestämmer

har också för informeraelevernas val. Kommunerna attansvar om
utbildningar både i den och i andra kommuner.egna

val.Arbetsmarknaden påverkar elevernas Att Bygg-program som
sökandeOmvårdnadsprogrammet har färreBP och OPprogrammet

nuvarandeförut följd ungdomarna känner till detroligenän är atten av
ungdomarproblemen med få arbete inom dessa områden. Dagens äratt

detfårmassmediekonsumenter tidigare generationer ochänstörre
Sådan informaticninformation arbetsmarknaden.sättet även gesom

också branschorganisationer.av
omnämnda utvärderingsrapportenden i avsnitt 5.3.1I om syo-

gymnasieskolanframhålls elevernas val iverksamheten att av program
och kön.främst beroende faktorer, betyg, social bakgrundär treav

grundskolan har betydelse för elevernas valBetygen i stor av
undersökningargymnasieskolan, något antalutbildning i också ettsom

universitet har ocksåvid Göteborgs visat. Grundskolebetygen stor
fortsätta i högskolan. eleverna väljerbetydelse för beslutet Näratt

dem upplysning vilka genomsnitts-kan syo-funktionärenprogram ge om
förra för på de olikabetyg krävdes året att tas programnen.som

4 högskolasociala selektionen till gymnasieskola ochKjell Hämqvist, Den
universitet.pedagogik GöteborgsInstitutionen för vidrapport 1993:10,nr

vidgymnasieutbildning NFPF-Rekryteringen till teoretisk paper presenterat
univsrsitetInstitutionen för pedagogik vid Göteborgskonferens i 1977,mars
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elevernasAtt sociala bakgrund har betydelse för valet mellanstor
yrkesinriktad eller studieförberedande utbildning visar flera undersök-
ningar, bl.a. den gjorts Arbetsgruppen för ökad rekrytering tillsom av

industriprogram.gymnasieskolans områdenI med andel föräldrarstörre
med eftergymnasial utbildning har hög andel elever valt Naturveten-en
skapsprogrammet NV och Samhällsvetenskapsprogrammet SP.

Elevernas kön har betydelse för valet i gymnasieskolan.av program
flertalEtt antingen pojk- eller flickdominerade. Kommitténärprogram

gymnasieskolan.har tidigare behandlat jämställdheten i den Denya
uppgifterna könsfördelningen inom gymnasieskolanssenaste om
framgår följande diagram.program av

påAndel kvinnor de nationella programmen
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Diagrammet visar könsfördelningen fortfarande mycket ojämnatt är
på vissa i synnerhet de tradition varit pojkutbildning-program, som av
ar de utbildningarBP, EC, EN, FP. l tradition kvinnligavaritsom av

Ökad5 rekrytering till gymnasieskolans industriprogram 1996:53Ds
16Kapitel i gymnasieskolan för5 Den SOU 1997:1steg steg,nya -
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harviss utjämning. och NVhar det skett I LP, NPtreen program
läsåren.andelen kvinnor ökat de senaste tre

olikamed jämnare könsfördelning inomönskvärtDet är ut-en
ochsåväl för utbildningens kvalitetbildningar i gymnasieskolan,

detarbetsmarknaden. Motivet bl.a.elevernas trivsel för ärär att ensom
delaroch manliga anställda inom olikafördel med både kvinnliga av
priorite-och har olika erfarenheter ocharbetslivet eftersom kvinnor män

ledaföranleder arbetsplats kandiskussioner dettaringar. De ensom
verksamheten utvecklas.till att

könsfördelning inomför jämnareförsta förutsättningenDen en
utformningen utbildning och yrken.och yrkenutbildningar är av

arbetsmarkna-gymnasieskolan beroende hurProgramstrukturen i är av
förutbildning de arbetssökande har påverkarVilkenden steg stegut.ser

arbetsmarknadensglapp mellanarbetsmarknaden. kan uppståDet ett
ochutbildningars strukturarbetssökande ochkunskap hos dekrav på ny

sin eller sinautbildade grund kompetensinnehåll. de påOm av -
för-arbetsmarknadensintepersonliga förutsättningar motsvarar-

falletha varitfå arbete. kanväntningar kan de få svårt Detta sägasatt
itraditionellt manlig utbildningigenomde få flickor gåttmed ensom

yrket.haft få arbete inomgymnasieskolan och svårt attsom
Även inseväljer utbildning så måstedet eleverna attär mansomom

finns vilka möjligheterutbildningar ochvilkavalet beroendeär somav
utbildningen.efterstår öppnasom

enbart fårfram jämställdhet intehär lyftaKommittén vill åter att
deSkollagens bestämmelsekönsfördelning.handla jämn attom somom

jämställdhet mellan könen sikte påfrämjaskolan skallverkar inom tar
delbetänkande:sitt andraanförde iskolan. Kommitténarbetet i

fåskolans jämställdhetsarbetemålet medDet viktigaste är att
manligaoch uppläggning spegla bådetill innehållundervisningen att

undervisagällerperspektiv. således inteoch kvinnliga Det att om
organisera ochjämställdhet. måstejämställdhet med Manutan genom-

mellantill de olikheter finnsmed hänsynföra undervisningen som
erfarenheter.och pojkarsflickors

avseendetpedagogisk fråga. detJämställdhet måste I ärses som en
jämställdflickor och pojkar fårlärarnadet således avgör enomsom

utbildning.

7 i denKapitel Jämställdhetengymnasieskolan för 5Den steg steg; nyaany -
gymnasieskolan
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Eleverna5.5 väljer kurser

kommitténSom påpekade i sitt andra delbetänkande har de nationella
olika utformning beträffande elevernas möjligheter väljaattprogrammen

kurser. vissa med yrkesämnenI t.ex. ochBP, EC, FP, IPNPprogram
finns antal valbara kurser medan andra t.ex. ochLPett stort program
OP har begränsatmycket antal valbara kurser. Inom Samhällsveten-ett
skapsprogrammet finns valbara kurser endast på Ekonomisk gren.
Naturvetenskapsprogrammet har inga valbara kurser.

gymnasieskolan finns fyraI BF, ochHP, HV NPprogram som
saknar grenindelning. elevernaFör på dessa skall kunna fåatt program
sina studier inriktade visst yrkesområde måste de välja antalmot ett ett
kurser kurspaket.ett På liknande det inom grendeladesätt är program
med yrkesämnen val kurser möjligt ytterligare profileraattgenom av
utbildningen vissa yrkesområden. Inom Byggprogrammet BP,mot som
har hundra valbara kurser, kan profilering val kurseränmer genom av
ske på och anläggningHus bl.a. Byggteknik eller Anlägg-t.ex. motgren
ningsmaskinteknik och på Måleri bl.a. Byggteknik eller Lacke-motgren
ringsteknik.

eleverna väljer till gymnasieskolanNär bör de få information om
vilka valbara kurser viss yrkesprofilering. elevDensom ger en som
väljer med många valbara kurser bör få vilkaett vetaprogram pro-
fileringar möjliga få i hemkommunen eller samverkansom-är attsom
rådet.

Regeringen i sin utvecklingsplan skall avsäger översynatt görasen
utbudet nationella och deras grenar. Därvid bör vilketav program -
kommittén föreslog i sitt andra delbetänkande elevernas val kurserav-
på Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet
uppmärksammas.

remissyttranden kommitténsI andra delbetänkande vissaöver anser
kommuner med få elever bör slopas och medatt ersättasgrenar
kurspaket. Enligt kommitténs mening förutsätter sådan förändring atten
elevernas välja kurser stärks. I fall får elevernarätt att annat sämre
valmöjligheter i dag eftersom nationell sökbar för allaän ären gren
elever. Kommittén därför elevens få sina kursvalrättatt attanser
tillgodosedda bör stärkas bestämmelse i skollagen. Kommitténgenom en
återkommer till denna fråga.

de flestaI gymnasiekommuner har eleverna möjlighetergoda att
välja kurser inom det individuella valet, omfattar gymnasie-190som

vissa gymnasiekommunerI finns omfattande kursutbudpoäng. ett som
kan omfatta både kurser möjlighet till fördjupning ochi ämnensom ger
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rekommenderarvissa kommunerhobbyinriktade. Ikurser är mansom
högskolan.behörighet tillkan särskildvälja kursereleverna att som ge

ytterliga-får läsamed yrkesämnenelever påexempelEtt är att program
kärnämneskursen.matematikkurser utöverre

föreslagitgymnasieskolanStyrningeni kapitel 4Kommittén har av
timplanenkommandesamband mediregeringen översynatt aven

val.individuellaför elevernasökamöjlighetenbedömer utrymmetatt

högskolanvidare tillgårEleverna5.6

högskolor ökar.ochvid universitetför studeraintresseUngdomarnas att
1980/81gymnasieskolangamlalinje i denavslutade någondemAv som

gymnasieskolangickde eleverhögskolan.i Förbörjade 21,1 % utsom
genomsnitt 35 %går isiffra %. Numotsvarande 321990/91 avvar

skiftar mellanAndelarnahögskolan.vidare tillelevergymnasieskolans
Övergången med förorterstorstäderi regel hög ikommuner.landets är

klartdet ingetfinnsBland kommunernauniversitetsstäder.högst ioch
ochgymnasieskolanfullföljtandelmellansamband stor somsom

högskolan.tillövergått
tillgymnasieskolanövergången fråntillorsakerflerafinnsDet att

ungdomsarbetslösheten,denhörTill orsakernaökar.högskolan stora
arbetsmarknadenefterfrågan påochhögskoleplatser störreökningen av

högskoleutbildade.av
tabell högskola.tillgymnasieskolafrånövergångenvisarFöljande

till högskolafrån gymnasieskolaövergångUngdomars

gymnasieeleverAndel %Avgång från gymnasie-
studeradeefter år3skolan, vårterminen som

vid högskola

251989
281990
321991
32,51992
351993

Skolverketss 74, 1996Skolverkets rapportsiffrorSkolan i 1995 rapport nr
130Skolverkets103, 1997 rapport nrnr
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Övergången till högskolestudier har alltid varit högst bland dem som
studieförberedandegått s.k. utbildning och betydligt lägre för dem som

gått tvåårig yrkesinriktad linje 7 %. Något högre ca 11 % var
1990/91 förövergången år dem gått treårig inomyrkesinriktad linjesom

ÖGY-försöken.
förfråganVid till de elever avslutade gymnasiestudiersinaen som

läsåret 1994/95 hade drygt bestämt sig För högskolan50 % söka tillatt
och ytterligare kunde tänka sig kanske30 % det. Endastgöraatt var
fjärde och tionde kvinna de inte intresserade.attman var uppgav var

högsta andelen högskoleintresserade deDen finns fortfarande bland
ungdomar Naturvetenskapsprogrammet motsvarande linjegått ellersom

och Samhällsvetenskapsprogrammet eller motsvarande linje88 %
65 %.

hälften eleverna på Omvårdnadsprogrammet ochNästan änav mer
och fritidsprogrammeteleverna på och Medieprogram-40 % Barn-av

hade bestämt sig för söka till högskolan. kundeYtterligare %40attmet
tänka sig det. EstetiskaPå hade eleverna58 %göraatt programmet av
bestämt för söka till högskolan. medsig På övrigaatt program
yrkesämnen hade eleverna bestämt för söka till20 % sig attav
högskolan och ytterligare kunde tänka sig det. uppgifter40 % Dessa

finns avsevärd ökning intresset högskolestudiervisar det föratt en av
eleverna med yrkesämnen, bidrabland på något bör kunnaprogram som

sociala snedrekryteringentill minska den till högre studier.att
Även antalet gymnasieelever fortsätter i högskolan har ökatom som

under torde det relativt gymnasieelever medår storsenare vara en grupp
studieförutsättningar väljer inte högskolan.goda söka till Iattsom en

doktorsavhandlingframlagd redovisar1996 Margareta Hammarström
sina studier orsakerna till många ungdomar inte fortsätter iattav
högskolan efter gymnasiestudiema. kvinnorna har familjesituationFör

skuldsätta sig haftoch oviljan betydelse. harFör männenstoratt
behovet kompletterande studier före högskolan inteoch farhågan attav
kunna leva studiemedel varit vanliga hinder.på

de viktigaste förändringarna i den gymnasieskolan gälldeEn av nya
utbildningen på gymnasieskolans nationella de medävenatt program -

yrkesämnen skulle eleverna allmän behörighet till högskolan.ge-

19Gymnasieungdomars intresse for högre studier, enkätundersökning hösten
SCB 80 SM 96011995 U

2° Varför inte högskola Acta Universitatis Gothobur-Hammarström,Margareta
gensis 107nr

4-17-09134
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synvinkel det gymnasieskolanelevernas måste positivtUr attvara
alla chans till fortsatta studier i högskolan. Elevernaseleverger

högskolestudier har också ökat utbudetmöjligheter till attgenom av
i högskolan.kurser och antalet platser ökat

utveckling f.n. tydligKommittén positivt på den är mot attsomser
vidare till högskolan. angelägetfler gymnasieelever gårallt Det är att

utvecklas såväl kvantitativt kvalitativt.högskolan får som

Översyn gymnasieskolans struktur5.7 av

bl.a.utvecklingsplan s. 74 regeringenregeringensI sägs attatt avser
bör ut.studievägsstrukturen inomutreda hur programmen se

antaldelbetänkande tagitredan i sitt andraKommittén har ettupp
ochvidbör beaktasfaktorer översyn grenar.av programensom

ocksåvill kommitténredovisar detta påSamtidigt kommittén nyttsom
vilketutbildningsutbudet,moderniseringbehovetpeka på äravav en

utformninggymnasieskolan fick sinbetänkeruppenbart när attman
fördvs. år sedan.riksdagsbeslutet i juni 1991, sexgenom

ojämnt.och mycketolikaförElevernas ärintresse program grenar
Livsmedelsprogram-ochEnergiprogrammetVissa t.ex.program, som

elevantalet på vissaårskurs Ser påelever ihar under 0001met, man
Kommitténåtgärder tydligare.framstår behovet ärännuavgrenar

ojämntmycket väl kanutbildningsbehovetangelägen betona att vara
åtgärd kanochrespektivemellan att somgrenarna enprogrammen

kanskeinformations- ocholikabehöva rentavärövervägas att genom
fåharför utbildningelevers intresserekryteringsinsatser öka somen

arbetsmarknaden.tydligt behov Detelever ettmotsvararmen som
utbildningsbe-finna lösning pånärliggande är attmest annars en annan

respektivehovet än separatett egen gren.program engenom
valbara kurser. Omalternativ och pakettill ärEtt gren avprogram

branscher skallför vissaför eleverna ochutbildningsmöjlighetemainte
eleverna fårförfordrar detta vissaförsämradebli avgjort garantier att

bestämmelseföreslårtillgodosedda. Kommitténval kurser attsina enav
tillgodoseefterskallkommunernainförs i skollagen sträva attattom

kurser.elevernas val av
behovetdelbetänkande också pekat påsitt andraKommittén har i att

Samhällsvetenskaps- ochval Naturveten-tillmöjligheternaöka inom
skapsprogrammen.

ökat varje år. SomSpecialutformade harelever påAntalet program
lokalaockså antaletdelbetänkanden hartidigarekommitténsframgår av
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ökat. Kommittén dessa ökningar tecken det finnspå attgrenar ser som
utbildningsbehov tillgodoses de nationellainte inomsom programmen
och Vissa Specialutforrnade och vissa lokalagrenarna. program grenar
har inriktning förekommer på relativt många Kommitténorter.en som

därför också bör ställning till några dessaöversynatt taanser en om av
inriktningar bör finnas nationella eller de blirOmsom program grenar.

sökbara förnationella blir de elever från deandraäven änorter som
anordnar sådana utbildningar.

Kommittén finner det också angeläget beaktar flickorsöversynenatt
och pojkars olika utbildningar. har,gymnasieskolanintresse Denav nya

kommittén påpekade i sitt andra delbetänkande, varitknappastsom mera
framgångsrik den gamla åstadkomma jämnare könsmässigän att
fördelning. Pojkar väljer något otraditionellt, vilket ökningennu mera

andelen pojkar på och fritidsprogrammet Omvårdnads-Barn- påsamtav
visar. Flickor det inte och de få flickor valtgörprogrammet som en

traditionellt utbildning avbrytermanlig sin utbildning i betydligt högre
därför de upplever frågorgrad pojkarna bristande stöd. Dessaän att ett

måste bearbetas inom skolorna och på de arbetsplatser där eleverna gör
sin jämnare könsmässig fördelning gymnasieskolan kanAPU. inomEn
också, kommittén, åstadkommas konstruktionenatt avmenar genom
olika utbildningar Därvid bör också konstruktionenöver.ses man se om

social rekrytering utbildningar ikan bidra till jämnare till olikaen
gymnasieskolan.

UtvecklingsplanenRegeringen har i aviserat teknikprogram,ett nytt
följd kommitténs bedömning blibl.a. det kommeratt attsom en av av

tekniker/ingenjörer.brist vissa kategorier Regeringenpå att ettmenar
skulle attrahera elever intresseradetekniskt kunna ärsom avprogram

data, biokemi och elektronik. Kommittén vill framhålla viktenmiljö, av
inom Naturvetenskapsprogrammet skapas utbildningsmöjligheterdetatt

för vill fördjupa sig inom matematik/data, biokemi ellerelever som
miljövård. Kommittén flickor skulle kunna bli intressera-attmenar mer

inriktningar.de Naturvetenskapsprogram med någon dessaett avav
det borde finnas möjlighet för eleverKommittén att attanser

fördjupa sig inom områden data och miljövård också inom andrasom
eleverexempel vill kommittén multimedia/IT förSom nämnaprogram.

SamhällsvetenskapsprogrammetMedieprogrammet ochpå samtt.ex.
Naturbruksprogrammet.miljövård för elever på Exemplen visar attt.ex.

programstrukturen bör finnas för elever från olikadet i utrymme att
undervisningfår fördjupning område och medinom sammaprogram en

förnyasådan konstruktion skulle kunnadelvis Enärsom gemensam.
gymnasieskolans utbildningar.
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sammanfattandeKommitténs5.8

bedömning

hur elevernas val utbildning tillgodosesKommittén har granskat av
i gymnasieskolan.

studievägsutbudbestämmer själva vilketKommunerna numera
kommunen och i kommunernaerbjuds eleverna i den egnasom

skall därvid enligt skolla-samverkansområdet.inom Kommunerna
såochtill elevernas val Atthänsynta av program grenar.gen

1996/97 intagitsgymnasieelever läsåretmånga rikets86 %som av
den frihetkommunerna väl förvaltatpå sitt förstahandsval visar att

fått gymnasieplaneringen.de i
beakta vidfaktorer kommunerna börbl.a. tvåDet är som

elevernas val visarfaktornanordnandet Den är attprogram. enaav
andramindre attraktiva.populära, andra Denvissa äratt program

förändras allt snabbare.arbetsmarknadenfaktorn gäller som
helarikt, såväl ipåvisa studievägsutbudetKommittén kan äratt

tillkomstenKonkurrensenolika regionerna.riket i de genom avsom
i ringahar således endasti 40-tal kommunergymnasieskolor ettnya

påverkat utbudet.grad
yrkesorienteringgymnasieskolans studie- ochochGrundskolans

elevernas val gymnasieut-förutsättning forviktigsyo är aven
isyo-funktionärerbåde lärare ochangelägetbildning. Det är att

informationsarbetet.samverkar igymnasieskolagrundskola och
tillgymnasieskolans fortsättereleverandelökandeEn av

blivittill högskolestudier harmöjligheterElevernashögskolan.
iökatkurser och antalet platserutbudetstörre att avgenom

denna positiva utveckling.Kommitténhögskolan. noterar
gymnasieutbildningfunnit elevernas valharKommittén att av

fästaKommittén vill docktillfredsställande.fungerar i settstort
ske, bl.a.områden där förbättringar kanpå någrauppmärksamheten

följande.

med lågkontinuerligt uppmärksammabörKommunerna program
ökaåtgärder foroch vidta lämpligaförstahandssökandeandel att

mellanSamverkanstudievägsutbudet.reviderasökandet eller
region börinomkommuner övervägas.t.ex. en

får integymnasieskolansinformationKommunernas programom
och samverkansom-i kommunenutbildningarenbart gälla som ges

ochnationellarådet allautan grenar.program
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måsteUndervisningenfråga.pedagogiskviktigJämställdhet är en
flickor.ochmellan pojkarfinnsolikhetertill dehänsynta som

förstärkastillgodosedda börkursvalsinafåElevernas rätt att
skollagen.bestämmelse igenom en

denuppmärksammaskontinuerligt är attbehöverfrågaEn som
elevernavilkagradså högbakgrunden i avgörsociala program

högskolan.söka tillbenägenhetenocksådärmedoch attsöker
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yrkeUtbildning för6 ett

arbetslivetiTvå kulturer6.1

därkulturer:samhälle med tvâvi hariblandtalasDet ettatt enom
detpraktiska arbetetdetoch där ärhögkunnande harteoretiskt status en

JosefsonIngelabl.a.har analyseratstill dettaOrsakenväsentliga. :av
fonnadeskunskapssyndominerassamhällenutidaVårt somav en

exakthyllardagar. Virevolutionensnaturvetenskapliga ettunder den
alltmeriuttrycksigintellekt,abstraktkunskapsideal, tarett ensom

utbildningen.bl.a.teoretiseringtilltagande av
mindretankearbetetattfeldet ärJosefsonIngelaEnligt är att tro

i detFörankringenarbete.teoretisktipraktisktikomplicerat än - - -
och intetänkandetabstraktaför detgrundenarbetetkonkreta utgör

tvärtom.
olikaharsinberör iJosefsonIngela uppsatskulturerbådaDe som

andradenochakademisk traditionharkulturentraditioner. Den enena
yrkestradition.en

varit1970-taletalltsedan börjanhargymnasieskolansvenskaDen av
utbildningaryrkesförberedandestudieförberedande ochintegrerad, dvs.

varitsällandockharorganisatoriska Detfunnits inomhar ram.samma
tydligavaritharkulturemade tvåintegreringverkligfråga om en -

flestadegymnasieskolangamladengymnasieskolan. Iinom var
ochstudieförberedandedekortareutbildningarnayrkesförberedande än

studieför-dejämbördiga medansågsde interisk förfannsi detta atten
beredande.

årendeökat underarbetslivetfrån senastekravenEftersom var
yrkesutbild-höjagymnasieskolanreformeringeni attambitionen av

depåutbildningenjämställd meddenochningens göra merstatus mera
Samhällsvetenskapsprogram-ochNaturvetenskaps-inriktadeteoretiskt

treårigaallauttrycketsig ärtagitbl.a.har attDetta programmen.
vilketökat,kärnämnenallmännainslaget ämnen geratt avgenom

tillbehörighetgrundläggandenationellaallaeleverna på program
arbetsplatser.förläggs tillutbildningendelhögskolan, samt att aven

3bilaga1994:101,yrkesutbildning SOUförLärarkompetensribbanHöj
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Gränserna mellan olika yrken påär suddasväg Dettaatt ut. togs upp
i läroplanspropositionen prop. 1992/93:250 följande sätt.

Den gamla indelningen i arbetare och tjänstemän gäller inte längre
på moderna arbetsplatser. ställetI talar medarbetare och derasman om
behov utbildning och fortbildning. Vad framtidens arbetsmarknadav
behöver med olika kombinationerär praktiskt yrkeskunnan-personer av
de, baskunskaper, kommunikativa färdigheter och kunskaper i såväl
allmänna yrkesämnen.ämnen Detta innebär självfallet inte desom att
svåra frågorna avvägningen mellan olika och mellanämnenom t.ex.
kärnämnen och karaktärsämnen därmed lösta.är

Gymnasieskolan medel förär överbryggaett mellanatt gränserna
samhällsgrupper och yrkesområden. Kommittén har i kapitel 3 Vad
ungdomar i gymnasieåldem vill behandlat frågan ökande socialaom
skillnader i gymnasieskolan.

6.2 Utbildning för yrkeskompetens

dagensI läge det tydligt kravenär på yrkeskunnande ökaratt i de allra
flesta yrken.

Till den yrkeskompetens krävs i dagens arbetsliv hör bl.a.som
följande.

ha bred kännedom arbetsinnehållatt och moderna arbetsmetoderom-
kunna utföra ålagda arbetsuppgifteratt snabbt och arbetsbe-ett-

sparande sätt
kunna kontrollera utfört arbete fylleratt uppställda kvalitetskravatt-
kunna arbeta självständigt underatt personligt ansvar-
kunna arbeta med symboleratt-
kunna kommunicera med arbetskamrateratt och kunder/tjänstemot--

tagare
kunna lösa uppkomna problematt-
ha god förändringsberedskap.att en-

Yrkesutbildningen i vårt land har ända från medeltiden.rötter Den
bedrevs ursprungligen helt och hållet inom arbetslivet utredningarmen

gjordes i slutet 1800-talet och i början 1900-talet framhöllsom av av
behovet samhällsinsatser i syfte förbättra yrkesutbildningensattav
kvantitet och kvalitet. resulteradeDetta i antal yrkesskolor, bådeett stort
centrala och lokala. På grundval förslag från 1946 års skolkommis-av
sion SOU 1948:27 och 1952 års yrkesutbildningssakkunniga SOU
1954:11 fattade riksdagen 1955 prop. 1955:139 beslut att statenom
skulle ha huvudansvaret för yrkesutbildningens utveckling. förslagDe
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1963 års yrkesutbildningsberedning betänkandenYB i sinasom avgav
bl.a. SOU 1966:3 och 1967:48 låg till grund för riksdagsbe-1968 års
slut prop. 1968:140 gymnasieskola, i vilken de teoretiska/om en
studieförberedande utbildningarna i gymnasium fackskola ochoch
utbildningarna i yrkesskoloma integrerades i skolform, gymnasiesko-en
lan.

konsekvens samhället det fulla för denEn att tog ansvaretav
gymnasiala yrkesutbildningen blev gymnasieskolans yrkesinriktadeatt
utbildningar tvååriga linjer och specialkurser olika längd i regelav

utbildningen till allrakorn ha delen förlagd till skolan.störstaatt
förLinjerna inom området Industri och hantverk hade timplanen

karaktärsämnen yrkesämnen indelad i Arbetsteknik Fackteori.och
facksalar för undervisningenSärskilda inrättades i fackteori. Denna

dock konstlad successivt.indelning upplevdes och avveckladessom
tvååriga linjer hade speciell i läroplanen föreskriven praktik.Några

Distributions- och kontorslinje Dis-På tvåårig Dk fanns ämnet
tributionspraktik, på tvåårig Drift- och underhållsteknisk linje Du

Skolverkstadspraktik, på tvåårig Social servicelinje Ss ämnetämnet
servicepraktik och tvåårig Vårdlinje Vd VårdpraktikSocial på ämnena

ochBamavårdspraktik. praktiken på Vd-linjen fanns sjukhusoch För
vårdinstitutioner särskilt utbildade praktikhandledare.andra

Handelinbyggd utbildning fanns på några linjer inom områdenaS.k.
med vissa be-och kontor Industri och hantverk Förordningsamt

specialkurser i kap. §.stämmelser för linjer och gymnasieskolan 57
linjeexempel och anläggningsteknisk Bakan Bygg-Som nämnas att

regelutbildningen i form inbyggd utbildning, ihade delstor av aven
i årskurs

kommitténslärlingsutbildningen, beskrivits igymnasialaDen som
utbildningen helt förlagd tillandra delbetänkande, har i yrkesämnen en

arbetsplats.
yrkesutbildningenför den gymnasialaArbetsgruppen översyn av

ÖGY förlagd tillundersökte hur del yrkesutbildningenstor av som var
redovisadearbetsplats. sitt slutbetänkande SOU ochI 1986: 2 3en

ÖGY resultatet enkät till landets samtliga gymnasieskolor somav en
arbetsplatsden totala andelen yrkesutbildning förlagd tillvisade att

motsvaradeinkl. inbyggd utbildning och gymnasial lärlingsutbildning
ÖGY bordeutbildningstiden. andelden totala ansåg denna6 % attav

arbetsplatsförlagdoch föreslog försöksverksamhet medöka ut-en
bildning APU.

ÖGY arbetsplats-fanns flera orsaker till valde APU,Det att termen
under-utbildning. ville få tydlig koppling mellanförlagd Man en

oftai skolan och i arbetslivet. orsak elevernavisningen En attannan var



Utbildning för yrke106 SOU 1997:107ett

utbildadesfick tillräckligt meningsfulla arbetsuppgifter deinte när ute
i arbetslivet.

ÖGY-försöken med treåriga yrkeslinjerförsöksverksamhetDen som
ochsyftade bl.a. till APUgenomfördes under åren 1988-1991 prövaatt

obligatoriska allmännaökade inslag ämnen.av
ÖGY-försöken framhållsutvärderingen SOU 1992:25, 40I s.av

betydandelärare och arbetslivsföreträdare gjortbl.a. skolledare,att
godarbetplatsförlagd utbildningförinsatser att garantera aven

framgångsrika,strävanden många gånger varitkvalitet och dessaatt
varittid. Särskilt framgångsrik hade APU:nerfarenhet ochbrist påtrots

erfarenhetertidigare haft godaoch vårdområdena,på bygg- attavsom
varit förlagd till arbetsplatser.del utbildningenen av

omfattning pågymnasieskolan har följandedenI ämnenanya
med yrkesämnen:program

gymnasiepoängkärnämnen 680-
gymnasiepoängindividuella val 190-

gymnasiepoängyrkesämnen 1 370-
praktik gymnasiepoäng.tillägg/ämnesanknuten 110lokalt-

inomgymnasieskolans tvååriga linjergamlaJämfört med den
kärnämnen/motsva-omfattningenhantverk harområdet Industri och av

minskatomfattningen för yrkesämnenmedanrande ökat med 70 %ca
med 6 %.ca

utbildningstidenden totalaminst veckorskall omfatta 15APU av
degymnasieförordningen kap. §. Genom9normalt läsår 5är tresom

minimigräns.endast fastställtnuvarande bestämmelserna har staten en
tillyrkesämnethela tiden förförläggahelt möjligtDet är att en

i få fall.sker endastdockarbetsplats, något som
ellerveckornuvarande minimigränsen 15denbör observerasDet att

ÖGY-försöken. omfattadegällde ivad Därlägre15 % är än som
Kommit-och i årskursårskurs 2 60 %i vardera l10 %APU:n samt

siktökning påframfört motiv fördelbetänkandehar i sitt andratén en
omfattningen APU:n.avav

elevsynvinkelYrkesutbildningen6.3 ur

kapitelföregåendebehandlats igymnasieskolan harval tillElevernas
väljerfas elevergäller i första program.Dekapitel Valet5. somen

yrkesval.första delen sittdetta valmed yrkesämnen som avserprogram
gällerhela utbildningen.yrkesprofilen präglar DettavillDe gärna att

finnerelevenkärnämnena. Omyrkesämnenasjälvklart attävenmen
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kämämnesundervisningen kunskaper kan i denha nyttager som man av
framtida yrkesutövningen förstärks intresset för gymnasieutbildningen.

framgått flera undersökningar upplever eleverna påSom av program
med yrkesämnen det positivt del förlagdyrkesutbildningen äratt en av
till arbetplats i form i regelAPU. De APU:n är ettattanseren av

skolundervisningen förvärdefullt komplement till och betydelsestorav
vidare avsnittderas yrkeskunskaper se 6.5.

Till de krav elev har ställa på den gymnasiala yrkesut-rätt atten
utbildningen aktuell, dvs. kunskaperbildningen hör sådanaäratt ger

dagens och framtidens arbetsmarknad. ställerkrävs på Dettasom - -
yrkesläraren sin utbildning och fortbildning välbl.a. krav på att genom

till det aktuella arbetsområdet. Kommittén har i kapitel 4känner
frågan lärares möjligheter till kontakter med detbehandlat närmareom

samhällslivet. Vidare det eleven fårmoderna arbets- och angelägetär att
utrustning modem.utbildas på ärsomen

tillockså viktigt yrkesutbildningen möjligheterDet är att ger
spelardet yrkesområde eleven utbildat sig för.anställning inom Här

roll. Kommittén tagit dennaläget arbetsmarknaden harpå storen upp
avsnittfråga bl.a. i 5.3.2.

yrkesutbildningenkrav eleven bör kunna ställaEtt ärannat attsom
högskolangod grund för fortsatt utbildning igymnasieskolani enger -

information devuxenutbildning olika slag. Eleverna bör fåeller i omav
högskolan ochgäller för den grundläggande behörigheten tillkrav som

gymnasieutbildning de uppfylla dessaockså erbjudas kangör attsomen
behörighetfå information krav särskildkrav. Vidare bör eleverna om

krav.önskad utbildning och råd nå dessaför vägar attomen

yrkesutbildningenVad6.4 styr

gymnasieskolanyrkesutbildningen i denStaten attstyr genomnya
kunskapsmål istruktur,fastställa attprogrammens genom ange

i programmål och i kursplanerläroplanen Lpf 94, attsamt genom
och ibestämmelser i skollagen bl.a. timplanerutfärda gym-om

nasieförordningen.
Estetiskaalla nationellaskall förekomma påAPU utomprogram

Samhällsveten-Naturvetenskapsprogrammet ochES, NVprogrammet
Styrelsen för skolan kan dock bestämmaskapsprogrammet SP. att

medpå och påskall förekomma ES, NV SP. APU:nAPU även program
deltar iveckor. eleverskall uppgå till minstyrkesämnen 15 För som

i regelarbetsveckan omfattar därvidtider ochgäller arbetsplatsensAPU
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timmar.40 Under APU-periodema har eleverna inga hemarbeten och
därför vecka timmars undervisning i skolanAPU 24motsvaraanses en
enligt timplanen. gymnasieförordningen dekap. bl.a.I 5 9 § sägs att
arbetslivskontakter skolan har för redovisas ianordna börAPUatt
skolplanen.

platser för inte kan anskaffas omfattningOm APU i den som
föreskrivergymnasieförordningen skall styrelsen för utbildningen

underrätta Skolverket gymnasieförordningen kap. 10 §.5
skall fungera väl krävs fungerade samarbeteFör APU:n välatt ett

mellan skolan och arbetslivet. vidare det finnsDet viktigtär att
utbildade handledare eleverna arbetsplatserna ochpå sättertar emotsom

handledarutbildning finns särskilt statsbidragin dem i arbetet. För ett
Skolverket har enligt reglerings-20 milj. kr. budgetår. regeringensper

fördelat medlen schablonmässigt efter antalet elever påbrev program
med yrkesämnen till alla kommuner och landsting.

Kommittén handledarutbildningen viktig förutsättningärattanser en
för handledarutbildningen skall bli effektiv fordrasAPU. För ettatt

mellan skolan och arbetslivet utbildningen fårlokalt samarbete så att
möjligt förlämpligt innehåll och utläggning tid detöver görsomen

det finns specialdestinerat statsbidraghandledarna delta. Så länge ettatt
skolorna få medel efter genomförd hand-för handledarutbildning bör

ledarutbildning.
spelarför yrkesutbildningen branschorganisationernaSom avnämare

beslut gymnasiala yrkesutbildningen harviktig roll. Viktigare denomen
ochföregåtts kontakter med arbetsmarknadensi regel parterav

skall de aktuellayrkesnämnder. utbildningens innehållFör motatt svara
branschföreträdaredet naturligt låtakraven på arbetsmarknaden är att

för yrkesämnena. sambanddelta i arbetet med utarbeta kursplaner Iatt
ÖGY-linjema organiseradesmed med kursplaner för de treårigaarbetet

SÖ branschorgani-dåtidasamverkan mellan den Skolöverstyrelsen och
skolfolk ochsationema i form antal kursplanegrupper medettav

samordningsgrupp försöksverksamheten.branschföreträdare och fören
fonnalise-Skolverkets kursplanearbete har denna samverkan inte varitI

fördeltagit kursplanearbetetrad branschföreträdare har i regel imen
yrkesämnena.

fördet lokala planet har yrkesråd/programråd betydelsePå attstor
samverkan mellan skolan och arbetslivet skall fungera väl.
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yrkesutbildningensgymnasialaDen6.5

nuläge

skeryrkesutbildningengymnasialadendelenövervägandeheltDen av
dellitenEndastyrkesämnen.mednationelladef.n. på enprogrammen

gymnasialadenoch iindustrigymnasiemapåskeryrkesutbildningenav
ikommitténåterkommerformerbådadessaTilllärlingsutbildningen.

yrkesäm-medspecialutformadeocksåfinnsavsnitt. Det programsenare
nen.

nationelladenulägetbedömningsinförharKommittén av
undersökningartvådeltagitbl.a.yrkesämnenmed somavprogrammen

genomfört.nyligenSkolverket
gjortskola-arbetslivSamverkanprojektetinom enharSkolverket

iföreliggaberäknasslutrapportProjektetsAPU.undersökning om
delrapportz majfråndeltagitharKommittén1997.december av en

systematisktvid 187genomförtsharAPUUndersökningen1997. om
medSamtligalandet.helaspriddagymnasieskolor över programutvalda

undersökningen.iingåttharyrkesämnen
programansvarigatillställts 570ochutarbetatsharenkätspeciellEn

handledare750ochgymnasieskolornadeltagandedevideleveroch 650
för APU.skolornaanlitatsföretagvid de avsom

tabell.följandeframgåromfattningAPU:ns av

tvådeför1996/97läsåretårskurs 3ieleverAPU förOmfattningen av
APUandelrespektive lägsthögst,harsomprogram

MedelvärdeECMPBFOPOmfattning
allaförveckor

program

62,520,728,687,587,8Minst 15
12,38,115,58,37,1och 15Mellan 12
7,98,83,72,83,1och 12Mellan 9
8,121,530,7och 9Mellan 6 --
3,89,810,41,42,0och 6Mellan 3
1,75,37,4och 3Mellan 1 --
3,725,83,7APUIngen --

majSkolverketdelrapportgymnasieskolan,iutbildning2 Arbetplatsförlagd
1997
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Tabellen visar praktiskt alla eleveratt taget på Barn- och fritids-
BF och Omvårdnadsprogrammetprogrammet OP får enligtAPU

gymnasieförordningens föreskrifter. För Medieprogrammet MP och
Elprogrammet EC gäller de flesta eleverna fåratt APU betydligtav
mindre omfattning vad bestämmelsernaän säger.

I enkäten har programansvariga och handledare rangordnat de
främsta orsakerna till skolorna inte kan anordnaatt i föreskrivenAPU
omfattning till företagen inte kansamt att medverka i den omfattning
skolorna önskar. Resultaten visar skillnad mellan de svårigheteren som
skolor respektive företag för genomföra APU. Enligt deattanger
programansvariga på skolorna de främsta orsakerna bristtre påvar
utbildade handledare, bristande ekonomiska och brister iresurser
samverkan mellan skolan och arbetsplatserna. Enligt handledama på
företagen de främsta orsakernaär bristtre på tid, bristande ekonomiska

och brist på utbildade handledare. denI undersökningresurser som
Svenska kommunförbundet genomförde våren 1995 svarade skolledama

hindren främst varit konjunkturlägetatt och kanAPU produk-att störa
tionen. Ersättningsfrågan ansågs inte något avgörande hinder.vara

jämförelseEn mellan utfallet Skolverkets undersökning 1997 ochav
Kommunförbundets omnämnda undersökning från 1995 visarnyss en
tydlig ökning andelen skolor har APU 15 veckor ellerav som om mer.
1995 39 % skolledama APU:n hade föreskriven omfatt-attuppgav av
ning, medan 62 % dem ansåg eleverna skulle under sinatt treårigaav
studiegång få APU fullt Motsvarande siffra i Skolverketsut. gjordanu
undersökning framgår tabellenär 62,5 helt% enligtsom av ovan -
skolledamas tidigare bedömning.

Skolorna har fått besvara fråga gällde hur omfattningenen som av
APU har förändrats hittills och hur den troligen kommer förändrasatt
under kommande läsår. Svaren visar omfattningen relativt stabilatt är

den ökar tid fram till läsåretatt över 1998/99.men
frågaEn i enkäten gällde vilken modell för utläggningen APUav

läsårenöver Enkätsvarenanvänts. framgår följande tabellsom av
många har markerat flera svar.personer
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läsårenAPU överUtläggning av

HandledareProgramansvarigaförModell
%%utläggning

50,953,0veckadagarVissa per
34,625,4Veckovis
31,042,4perioderLängre

2,31,9dagarDelar av

skallårunderveckor15minimigränsen tre somnårAPUinteOm
enkätsvarenSkolverket. Avtilldettaskolan rapporteratidigare nämnts

medananmälangjort%23,4framgårprogramansvariga attdefrån
9,3 %gjorts.inteanmälannågon uppgeratt67,3 % uppgergruppenav

rapportering.bestämmelsentillkännerintede omatt
APUvärderingochuppfattningelevernasundersöka avFör omatt

tabellföljandepåståenden. Iolikai 29riktighetenbedömafåttdehar
elevomdömen.intressantasärskiltnågraredovisas

%APUElevomdömen om

InstämmerAvvisarPåstående
heltdelvisdelvishelt

informationbraSkolan gav
denoch hurAPUvad ärom

24,552,519,53,6gå till.skulle

mig,Handledaren emottog
berättadeochvisade runt

brapåföretaget ettom
66,628,315,26,3sätt.

hadeHandledaren en
tillinställningpositiv

66,623,86,92,6elev.mig som

hadeHandledaren gott om
34,837,418,09,8mig.hjälpaförtid att
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Påstående Avvisar Instämmer
helt delvis delvis helt

Jag hade tillräckligt med
förkunskaper för fåatt
bra utbyte min APU. 3,2 11,3av 44,2 41,3

Det bra delär att en av
grundutbildningen ligger
på företag. 1,2 4,6 19,4 74,8

fickJag god inblick ien
hur olika personalgrupper
fungerar i arbetslivet 4,6 12,0 40,6 42,7

hadeJag god kontakt med
mina arbetskamrater på
arbetsplatsen. 1,7 6,6 29,1 62,6

fickJag lära mig delen
helt påmomentnya
företaget. 4,5 7,7 30,1 57,7

Det intressant attvar
typprova en annan av

utrustning denän som
finns på skolan. 7,7 22,4 55,5 14,4

APU bra komple-är ett
till utbildningenment

på skolan. 1,2 4,3 18,8 75,7

Det viktigtär att yr-
kesläraren besök pågör
företaget under APU:n. 9,4 16,6 32,5 41,4

APU-periodema har stor
betydelse för mina kun-
skaper i yrket. 2,2 6,9 28,0 62,9

Vad gäller elevernas uppfattning omfattningen APU:nom av uppger
hälften elevernaän 56,9 % den varit lagom lång.att 36,5mer %av

den varit för kort och 6,6att % den varit för lång.anser attanser
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för allagenomsnittliga SvarsfrekvensenTabellen visar denovan
SkolverketsKommittén har fått delmed yrkesämnen. ta avprogram

olikadehur elever på olikaunderlag visar svaratprogramsom
till knappastvarierar frånpåståendena. Att ärprogram programsvaren

omfattningenmed tanke påförvånande bl.a. nämntsatt avsom nyss
varierar.APU:n

heltInstämmerelevernagenomsnitt det 74,8 %I är som svararav
ligger företag.del grundutbildningenbrai påståendet Det är att en av

ochBPgäller elever påhögsta siffran, 96 %, ByggprogrammetDen
ochEnergiprogrammet ENgäller elever påden lägsta, 50 %,

heltalla elever InstämmerOP. %Omvårdnadsprogrammet 75,7 av
skolan.komplement till utbildningen Denbrai påståendet APU är ett

och fritidsprogrammet BFgäller elever påsiffran, %, Bam-högsta 94
Elprogram-elever påoch den lägsta, 54 %,BPoch Byggprogrammet

förbetydelseAPU-periodema harBeträffande påståendetEC. stormet
heltför Instämmergenomsnittssiffrani yrketmina kunskaper är

%,låga siffror 38Elprogrammen harEnergi- ochmedan62,9 %
respektive 28 %.

framhållsfinns ielevsvarensammanfattningdenI rapportensomav
de flesta elevernabl.a. att anser:

informationbraskolanatt gav en-
arbetsplatsenväl påblivitde mottagnaatt-

uppläggningengenomgångarhandledaren gjort braatt om-
välhandledaren fungeratochmellan yrkeslärarensamarbetetatt-

besöker APU-företagetyrkeslärarenviktigtdet är attatt-
arbetskamraternakontakt medhade goddeatt-

under APU:nfick lära sigde momentatt nya-
pågrundutbildningdel sinde fickbradet attatt enen avvar-

arbetsplats
undervisningtill skolanskomplementbraAPU är ettattä

yrkeskunskaper.betydelse för derasharAPU:n storatt-

Svenskasamverkan medgenomförde Skolverket iUnder våren 1996
sambandihandledarutbildningundersökningkommunförbundet omen

APU3. påbyggerUndersökningenutbildningarbetsplatsförlagdmed
landet.helagymnasieskolor itotalturval 110systematisktett av

samband med3 iinnehåll och formfunktion,Handledarutbildningens
1996novemberutbildning Lägesrapportarbetsplatsförlagdagymnasieskolans

Skola-arbetslivSamverkanprojektetfrån
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Samtliga med yrkesämnen vid dessa skolor ingår i undersök-program
ningen gäller fyra målgrupper: kontaktpersoner, programansvariga,som
skolledare och handledare/utbildningsledare vid företag med APU.
Enkäter har utarbetats för de olika målgruppema. intervjuernaFör om

60 minuter fanns särskilda manualer.ca
Enkätema till skolorna besvarades kontaktpersoner och92 269av

programansvariga. Enkäten till företag utsändes till de hand-130 av
ledare skolor medverkande i dessa svaradeAPU:n. Avuppgettsom som

företag de upphört74. Från 4 kom och från företag kom18attsvar
meddelande utbildadsaknade handledare. Intervjuer gjordesattom man
med skolledare och handledare.22 46

Undersökningen har bl.a. uppgifter i handledarut-vad månom
bildningen genomförts. Resultaten framgår följande tabell.av

Handledarutbildningen i gymnasieskolor ingått i Skolverketsde som
undersökning

AntalProgram Däravprogram program
med genomförd
handledarutbildning

och fritid BFBarn- 27 23
BP 21Bygg 4

El EC 22 5
Energi EN 15 5
Fordon FP 27 12
Handels- och administration HP 26 5
Hantverk HV 17 8
Hotell- och HR 23 11restaurang
Industri IP 26 6
Livsmedel LP ll 4
Medie MP 16 2
Naturbruk NP 14 9
Omvårdnad OP 24 24
Summa 269 118

Tabellen visar handledarutbildning anordnas för totaltendast 1 18att
Enda handlarutbildning i alla269 44 %. medprogrammetav program

Ävenskolor Omvårdnadsprogrammet och fritids-OP. Barn-är
har handledarutbildning i skolor. Handledarut-mångaprogrammet

bildningen har särskilt ställning på och Handels-Bygg-, Medie-svag
och administrationsprogrammen.
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fåtthandledare 55 %handledama visar 41 74Enkäten till att av
skolan.funnits 11under den tidhandledarutbildning avprogrammen

ÖGY-försöken.handledarutbildning underfickde handledama74
54handledarutbildningenfinansierarPå frågan svararvem somom

skolor landstinget. Ingenskolor branschen och 2skolor kommunen, 4
förutnyttjatsmedel från Skolverketdetskola attäratt somuppger

handledarutbildningen.finansiera
litenhandledarutbildningen hardelsvisarEnkätsvaren att en

Skolverket hartillskolor förefaller inte kännadelsomfattning, attatt
Enligthandledarutbildning.försärskilda medeltilldelat kommunen
ändrarregeringenvisar detta behovuppfattningkommitténs attav

tillutbetalning endastregleringsbrevet såi görsbestämmelserna att
handledarutbildning.genomfört Näroch landstingkommuner ensom

skolhuvud-Skolverket informeragenomförs börförändringsådan
männen.

utbildningandra delbetänkande s. 96framhöll i sittKommittén att
ansågkvalitet ochyrkesutbildningenavgörande för attarbetsplatspå är

sikt bör höjas.veckor påminimigränsen 15
utnyttjats förlägga APUhittills sällan ävenmöjlighet årEn attsom

kursut-Kommittén i kapitel 7underferietid,till tart.ex. omsommaren.
läsårsregleringen.fråganformning omupp

APU:ngenomfört visar klartSkolverketundersökningar attDe som
kvalitet.omfattning ochgällerutveckling, både vadpositivgenomgår en

vissadet dock intemening kankommitténsEnligt attaccepteras
liggeromfattning påhaft APU:nlängeochhar somenprogram --

kommitténsenligtkräverbestämmelser.gällande Dettaunder upp-
branschorganisa-berördaregeringen ochmellanöverläggningarfattning
förbiserskolorna görahellerkan inte atttioner. Det accepteras att

förunderlagviktigaanmälningartill Skolverket.anmälningar Dessa är
Skolverkets tillsyn.

delviktigframhålls APUutvecklingsplanregeringens ärI att aven
uppfattningkommitténsregeringen delarochyrkesutbildningarna" att

fårAPUsikt bör höjas.veckor på Genomminimigränsen 15attom
kanarbetsgivare. Dettakontakter medstadiumtidigteleverna på ett

deteftertill anställningmöjligheternautvecklingsplanen öka attenligt
gymnasieskolan.lämnateleven
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6.6 Fristående gymnasieskolor i företagsregi

Industrigymnasiema6.6.1

Kommittén har utarbetat enkät med syfte kunna beskrivanärmareatten
verksamheten vid antal fristående gymnasieskolor. Enkätenett nya
utsändes i slutet oktober 1996.av

Bland de fristående gymnasieskolorna återfinns antalettnya
industrigymnasier. framför alltDet industrikoncernerär stora som
inrättat sådana gymnasier bl.a. för säkerställa rekryteringenatt av
medarbetare inom produktionen.

Följande industrigymnasier ingår i kommitténs undersökning:

Industrigymnasium,ABB Västerås
ABB Industrigymnasium, Ludvika
Curt Nicolingymnasiet, FinspångABB,
Volvogymnasiet, Skövde
Scania Industrigymnasium, Södertälje
SKF Tekniska Gymnasium, Göteborg

Gymnasium.Perstorp

dessa industrigymnasierAv alla Scania Industrigymnasiumär utom
godkända fristående gymnasieskolor med specialutforrnadesom program
och berättigade till kommunala bidrag för elevernas utbildning.

Antalet elever i industrigymnasiema och antalet sökande till årskurs
framgår1 följande tabell.av

Industrigymnasier läsåret 1996/97

Ort Antal elever årskurs Antal sökandei
1 3 årskurs2 Summa till 1

Västerås 52 50 50 152 241
Ludvika 26 24 50 53-
Finspång 25 25 lll- -
Skövde 64 64 64 192 240
Södertälje 46 48 42 136 399
Göteborg 32 31 23 86 100
Perstorp 30 30 90- -
Summa 217 179275 671 1234
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Totaltplatser.antaletmycketsökande större änantaletSom ärsynes
intagningsplatser.antaletgångertvåsökandeantalet änsett mervar

sökandeåttamedSödertälje änhadesökandetalet perHögsta mer
intagningsplats.

denunderlönregel inteiharindustrigymnasiemavidEleverna
påarbeteavlönatmöjlighet tillharundervisningstidenschemalagda men

anställninggaranteraderegel inteiElevernaferier. ärunderochfritid
Scaniahänseendenbåda utgördessagymnasiestudiema. Iefter
där harelevernaeftersomundantag,Södertälje,Industrigymnasium, ett

efteranställninggaranteradeochstudietiden ärundermånadslön
studietiden.

deundertotalt treför elevernaundervisningstimmarAntalet
medförgällertimantaldetöverstigerutbildningsåren programsom

under-omfattargymnasierVid ABB:stimmar.3702yrkesämnen
undervisningenomfattarVolvogymnasietVidtimmar.870visningen 2

lärlingsutbildningtekniskfådärutöverkanelevernatimmar8502 men
gymnasiumGymnasium och PerstorpTekniskaSKFtimmar.0002om

timmar.100Industrigymnasium 5Scaniatimmar250har 3 samt
heltidlärareyrkesämnenilärare ärindustrigymnasiemasVissa av

företaget.vidtjänstövrigasinoch hardeltidundervisar påandramedan
kommunalavid denregel lärareianlitas gym-övrigaFör ämnen

industrigymnasiemavidsökerundervisningennasieskolan. I man
specialutformadeDekärnämnen.och programmenyrkesämnenintegrera

Naturvetenskapregeliolikafrånhämtaskurserpåbygger program,att
EC.och ElIndustri IPNV,

dominerarflickorochpojkarmellanfördelningenBeträffande
ochVolvogymnasietUndantagindustrigymnasier. ärflerapåpojkarna

flickor.andelhögrelativtmedGymnasiumPerstorp
måldokument.pedagogiskaspeciellaharindustrigymnasiemaFlera av

visionermålhargymnasierABB:s :som

kompetensUtveckla-
kursmålFörverkliga-

arbetspassmed långaarbetsdagHel-
lärandeIndividanpassat-

studiegrupperMålstyrda-
Kursintegrering-
Studielaboratorium-

pojkarochflickorBåde-
Arbetslivsförberedelse.

-
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friståendeEn gymnasieskola kan hos Skolverket ansöka tillrättom
offentligt bidrag. Vid Skolverkets beslut bidrag skall yttranden frånom
berörda kommuner inhämtas. Bidrag skall inte utgå etableringenom av
den fristående skolan innebär påtagligt negativa konsekvenser av
bestående karaktär för gymnasieskolorna i eller flera berördaen
kommuner.

Skolverket har genomfört tillsyn vid flera industrigymnasiema ochav
funnit skolorna välatt gymnasieskolansmot allmänna mål.svarar

Vad gäller industrigymnasiema visar bl.a. kommitténs enkät och
Skolverkets tillsyn undervisningen vid dessaatt fristående gymnasiesko-
lor håller hög kvalitet. Skolorna i många hänseendenär resursstarka.en
Den tekniska utrustningen modernär och undervisningen kan väl

efter de aktuella behoven inom industrin. Många elever sökeranpassas
till industrigymnasiema, vilket innebär de elever in har högaatt tassom
betyg från grundskolan. allmänEn uppfattning hos industrigymnasiema
själva och kommittén kan dela, industrigymnasiemaär haratt godasom
förutsättningar pedagogisk kraftatt i utvecklingen denvara en av
gymnasiala yrkesutbildningen.

6.6.2 Konsumentföreningen Stockholms Gymnasium

StockholmI finns fristående gymnasiumett drivs Konsument-som av
föreningen Stockholm.

Undervisning på Samhällsvetenskapsprogrammets Ekonomiges gren
SPEK och på Handels- och administrationsprogrammet HP. Läsåret
1996/97 intogs totalt elever65 bland 200 sökande.ca

Undervisningen problemorienterad ochär utgår från varje elevs
erfarenhet och kunskapsnivå varje elev har studieplan. Etten egen-
centralt inslag i skolans arbetssätt projektarbeteär med självständiga
arbetsuppgifter i små och i längre arbetspass.grupper

En del undervisningenstor förlagd tillär arbetslivet förav att
eleverna skall sambandet mellan sitt skolarbete och verklighetense
utanför skolan.
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Lärlingsutbildning6.7

delbetänkandeandraKommitténs6.7.1

sinamedenlighetidelbetänkandeandrai sittbehandladeKommittén
utförligt.relativtlärlingsutbildningengymnasialadirektiv den

lärlingsut-gymnasialadendefinitiondenutgick frånKommittén av
nämligen§,kap. 21gymnasieförordningen 2ifinnsbildningen som

anställningmedgymnasiestudiersina somförenakanelev enatt en
yrkesutbildning.tillsyftar en

förhållanden.följandebl.a. påpekadeKommittén
00031980-taletslutetomfattadeLärlingsutbildningen mot caav-

1995.hösteneleverfåtalendastelever ettmen
deladedetpåbl.a.analyskommitténsenligtberorminskningDenna- lärlingsutbildningeninformation,bristande atthuvudmannaskapet,

lämpligafinnasvårighetensökalternativ attsamtfinnsinte som
lösningar.schematekniska

denvidaredelbetänkande attandrasittkonstaterade iKommittén
fåttintegymnasieskolani denlärlingsutbildningen engymnasiala nya

utvärdering.meningsfullföremål förblikandenomfattningsådan att en
finnslärlingsutbildningförmodellerdeocksåbeskrev somKommittén

skolförlagda årmed tvåmodellf.n.länder. I Norge prövasandrai en
Avtalsenlig lär-arbetsplats.tillförlagdatvå årellerdärefteroch ett en

bl.a.EU-länder,fleraproduktionen. Iideltarelevenutgårlingslön när
fördvs.Österrike, dualt ansvarets.k.tillämpas system,och ettTyskland

Tysklandiyrkesskolor. Enochföretagmellandelasyrkesutbildningen
veckanidagar3-4tillbringareleverna enmodellvanlig är att

yrkesteoriiundervisningyrkesskolan förviddagaroch 1-2arbetsplats
utbildningstiden.under helautgårLärlingslönallmännaoch ämnen.

tillförslagdetkommitténberörde ävendelbetänkandeandrasittI
presenteradekommitténArbetsmarknadspolitiskalärlingsutbildning som

lärlingsut-fyrårignämligen1996:34,SOUslutbetänkandei sitt en
års1,5-3ochutbildningteoretiskårsomfattande 2-2,5bildning

arbete.praktiskt

utvecklingsplanRegeringens6.7.2

lärlingsutbildningen.gymnasialadenbl.a.behandlasutvecklingsplanenI
lärlingsutbildningmodernochen78-79föreslår s. attRegeringen ny
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skall erbjudas gymnasieelever vill genomföra delen sinstörresom av
yrkesutbildning på arbetsplats.en

Itvå avseenden avviker den i utvecklingsplanen föreslagna lärlingsut-
bildningen från den nuvarande gymnasiala lärlingsutbildningen. För det
första skall huvudmannaskapet inte delat mellan gymnasieskolanvara
och arbetslivet gymnasieskolan skallutan ha hela det övergripande
utbildningsansvaret för eleven. För det andra krävs i stället för
anställning överenskommelser elevens utbildning på arbetsplatsen.om

Den lärlingsutbildning föreslås i utvecklingsplanen inleds medsom
två års utbildning inkl. APU inom nuvarande nationella ochprogram
avslutas med lärlingsutbildning eller flera år, omfattandeetten ävenom
undervisning i resterande käm- och karaktärsämnen för elevenatt
skall kunna nå den kunskapsnivå gäller för de nationellasom program-

dvs. grundläggande behörighet för högskolestudier.men,
l utvecklingsplanen s. 86sägs regeringen fortsättaatt attavser

bereda och utreda förutsättningarna för nationella medprogram
lärlingsutbildning. Enligt utvecklingsplanen bör diskussioner föras bl.a.
med arbetsmarknadens och branschorganisationer,parter kommunala
företrädare och Svenska kommunförbundet. Regeringen räknar med att
kunna förelägga riksdagen förslag i början 1998.senast av

I regeringens vårproposition prop. l996/97:l50 föreslås en
försöksverksamhet med lärlingsutbildning fr.o.m. hösten 1997.

6.7.3 Riksdagsmotioner med anledning av
regeringens utvecklingsplan

Flera parti- och kommittémotioner med anledning regeringensav
utvecklingsplan behandlar förslaget till lärlingsutbildning. Därvid
utvecklas bl.a. vissa modeller för lärlingsutbildning avviker frånsom
regeringens förslag.

I motion 1996/97:Ub2O Beatrice Ask m.fl. m påpekas detav att
redan i dag fullt möjligtär genomföra lärlingsutbildningatt attmen
intresset flera anledningar varit alltför lågt. Lärlingsutbildningen börav
enligt motionärerna ligga under Lärlingsprogrammetett eget program -

och få den strukturen skolan föratt utbildningentar under deansvaret-
två första åren och arbetslivet för de avslutande, i de flesta fall två åren.
Företag/arbetsplatser bör under de tredje och fjärde åren få ersättningen
motsvarande kommunens kostnad för yrkesutbildning under år.ett
Lärlingen bör få ersättning insatsen i produktionen.motsvararen som
Motionärerna ställer sig frågande regeringen klarar iattom av en
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tillräckligtproposition lägga konkreta förslag beträffande lärlingsut-
bildningen.

motion l996/97:Ub24 Andreas Carlgren m.fl. framhålls bl.a.l cav
regeringen och centerpartiet kommit modernöverensatt attom en

lärlingsutbildning bör utvecklas inom gymnasieskolan. Motionärerna
lärlingsplatser kan skapas pekarmånga i småföretag. påManattanser

i utvecklingsplanen föreslagna modellen någraden inte kräveratt
förstatliga initiativ för åstadkomma avtal med ersättningaratt

mellan utbildningarlärlingama. vidgad samverkan gymnasieskolansEn
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna förordas.och de

1996/97:Ub26 Margitta Edgren m.fl. fp detmotionI sägs ärattav
äntligen insett behovet lärlingsutbildning.bra regeringenatt av en ny

positivlärlingsutbildning stora möjligheter tillEn geansesny
både isamverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet orten

utbildningar ochform medverkan och direkt samarbeteav om program,
kurser.

m.fl.motion 1996/97:Ub28 Gunnar Goude mpI sägs attav
intrycklärlingsutbildning snarastförslaget i utvecklingsplanen gerom
förAPU. Enligt motionärerna bör grundenutbyggdatt enav vara en

och ilärlingsutbildning läggas parlamentarisk utredninggenomny en
arbetsmarknadens parter. regeringensamverkan med Man attanser

förborde ha olika huvudaltemativredan i utvecklingsplanen presenterat
lärlingsutbildningen.

viktenDavidson m.fl. kd framhållsmotion l996/97:Ub27 IngerI av
utbildningstiden.teoretiska studier och under helaAPUatt varvasav

direkt inte regeringen ochLärlingsdelen bör få börja och centernsom
år.föreslår i tvåvänta

framhållsGudrun Schyman m.fl. vmotion 1996/97:Ub22I av
bör finnaslärlingsutbildningen det i alla utbildningarbeträffande att en
förslagetoch praktik. inte ställning tillväxling mellan teori Man tar om

bedömainformation för kunnalärlingsutbildningen önskar attutan mer
bli".vilka konsekvenserna kommer att

Ungdomspolitiska kommittén6.7.4

Ungdoms-föreslårdelbetänkandet och arbete SOU 1997:40UngaI
alternativ tilllärlingsutbildning likvärdigtkommitténpolitiska ettsomen

direkt igymnasieskolan för de vill gåiövriga utunga somprogram
Ungdomspolitiska kommitténgrundskolan.arbetslivet efter attmenar

lärlingsutbildning.skall ställasföljande krav en
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skall behörighetsgivande.Den vara-
Arbetsmarknadens skall ha inne-avgörande inflytande överparter ett-
håll och utformning.
Utbildningskontrakt skall slutas mellan skolan och arbetsgivaren.-

anställningsförhållande skall föreligga.Inget-

Kommitténs bedömning beträffande6.7.5

lärlingsutbildningen

i delbetänkande tagit till denKommittén har sitt andra orsakerna attupp
gymnasiala lärlingsutbildningen praktiskt upphört utgöra etttaget att

yrkesutbildning med i nationellaalternativ till den APU desom ges
yrkesutbildning.medprogrammen

utvecklingsplan löstKommittén konstaterar regeringen i sinattnu
lärlingsutbildningenvissa de problem den nuvarande gymnasialaav som

det fullaför delat huvudmannaskap får gymnasieskolanhar. ställetI ett
ochkrävs inte anställningskontrakt mellan elevenVidare någotansvaret.

lärlingsutbildningen blir alternativ utbildnings-företaget. Genom att en
informationennationella med yrkesämnen börinom deväg programmen

kunna förbättraslärlingsutbildningen avsevärt.om
sambanddet finns ytterligare frågor iKommittén konstaterar dock att

lösas. Hit hör frågor pålärlingsutbildningen behövermed t.ex. omsom
finnas, och hur ochlärlingsutbildning skallvilka när enomprogram

lärlingsutbildning, det gång kan utgånågonelev skall söka om
lärlingsutbildning,vilka elever skall fålärlingslön, avgör somvem som

för ochbranschorganisationerna börvilka insatser omsvarasom
skall kunna utgå.ersättning till företag

frågoruppfattning det bl.a. dessaEnligt kommitténs angelägetär att
ocksåfrån försöksverksamheten kommerutreds. Erfarenheterna att

aktuella frågor.kunna belysa

Kvalitetssäkring i yrkesutbildningen6.8

arbets-under antal inomkvalitetssäkring har årBegreppet använtsett
kursertillverkningsindustrin. harframför allt inom SAFlivet, genom

speciellt kvalitets-verkat för införandeoch materialproduktion ett ettav
StandardInternationalISO betydersäkringssystem, ISO 9000.

nummerserien för området kvalitet.ochOrganization 9000 är



SOU 1997:107 Utbildning för yrke 123ett

kunna tillämpaFör ISO 9000 måste företaget ha kvalitetspoli-att en
och mätbara mål för verksamheten. Ansvar och befogenheter skallcy

definierade.vara
företagetNär uppfyller kraven angivna i standarden för ISOärsom

9000 har kvalitetssystem införts. praktikenI innebär dettaett att
företagets verksamhet beskriven i form instruktionerär av som
medarbetarna har varit med utarbeta och har tillgång till iattom
särskilda handböcker. Kvalitetssystemet det regelsystem skallär som

arbetet.styra
Kommittén framhöll i sitt andra delbetänkande det angelägetäratt
yrkesutbildningen, totalt omfattar betydande delatt settsom en av

gymnasieskolan, kan kvalitetssäkras. Enligt kommittén kan kvaliteten
inom nationella med yrkesämnen bl.a.garanterasprogram genom
kursplaner och betygskriterier kommunens och Skolverketssamt
uppföljning och utvärdering. Skolverkets arbete med kursplaner och
betygskriterier ske imåste samverkan med arbetslivet för dessaatt
dokument skall kunna spegla de aktuella och framtida yrkeskraven inom
respektive område. Eftersom det i gymnasial lärlingsutbildning inteen
finns några kursplaner det arbetsplatserna handledningförär som svarar
och kontroll utbildningskvaliteten.av

Kommittén framhåller vidare yrkesutbildningen kunnaböratt
utvecklas positivt uppmärksamheten inriktasatt motgenom mer
utbildningens kvalitet dess organisation.än

regeringens utvecklingsplanI finns kapitel skolans styrningett om
och kvalitetsutveckling. Därvid preciseras bl.a. Skolverkets föransvar

det nationella uppföljningssystemet kontinuerligt utvecklas ochatt
tillgodoser nationella och lokala behov aktuell, relevant information.av

kvalitetsmått behövsSom antal centralt utarbetade Regeringensett prov.
uppdrag till Skolverket utveckla provbank dennaIatt omnämns.en
provbank skall ingå instrument, uppgifter och för bedömningprov av
kunskaper, sikt i flera ämnen s. 107.

Kommitténs förslag kvalitetssäkring yrkesutbildningenom av
i utvecklingsplanens kapitel gymnasieskolan Enligts. 80.omnämns om

regeringens bedömning finns det goda skäl yrkesexa-prövaatt om en
kan införas flerapå nationella och för flera yrkesin-men program

riktningar. få sådanFör bör eleven ha genomförtatt etten examen
projektarbete verklig arbetsuppgift inom det berördamotsvararsom en
yrkesområdet. alternativ tillEtt projektarbete kan får sittatt elevenvara
praktiska kunnande bedömt. Genomförandet praktisktsådantettav

bör skolan och arbetslivet, efter beslutgöras gemensamt t.ex.prov av
i ellerprogramråd motsvarande. centrala kravenDe på yrkesexamenen
bör utarbetas i samråd med berörda branschföreträdare.nära
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delbetänkande fråganliksom i sitt andraKommittén attanser nu --
angelägen.gymnasiala yrkesutbildningenkvalitetssäkring den äravom

utbildningen yrkesämnenKvalitetssäkring på med är ettprogramav
forskolan och arbetslivet.för Representantergemensamt ansvar

beskriva demed aktivt arbetande yrkesläraretillsammansarbetslivet bör
yrkesområde.ställs på personalen inom respektivedagslägetkrav isom

liggaform bör påkrav preciseras i yrkesprovför sådanaAnsvaret att av
branschorganisationemaskolan och gemensamt.

fortfarandevanliga förr och finnsgesällprovYrkesprov i form varav
ochmästarbrev utfärdas, dam-för vilkaför de yrkenkvar t.ex.

dagensurmakare. de flestaoch Förherrfrisör, konditor, tapetserare av
gesällprov och liknande.emellertidyrken saknas

elevsgod uppfattningbör för kunnayrkesprovEtt att om enge en
kunnande.praktiska teoretiskasåväl elevensyrkeskunskaper belysa som

belysning elevens kompetens. EttallsidigbörYrkesprovet provavenge
ocksåpraktiska kunnandebelysa elevensalltför ensidigtfår inte utan

kommunikativa färdigheter.ochsamarbetsförmågavisa elevenst.ex.
harkan missgynna eleverskriftligaVidare bör observeras att somprov

andrakan missgynnamuntligasig i skrift ochuttryckasvårt attatt prov
elever.

bidra tillkvalitet kunnagod börfastställt yrkesprovcentraltEtt av
lokal nivåyrkesutbildning. Pågymnasieskolansutvecklinggod aven

vissa åtgärder.programråd/motsvarande idéerkan yrkesprovett omge
undervisning efterutveckla sinförfå stödkan yrkeslärarenVidare att

yrkesområdet.behoven inomde aktuella

sammanfattandeKommitténs6.9

bedömning

utbildning.del gymnasieskolansYrkesutbildningen utgör stor aven
ES,på alla nationellai årskurs 1-3Antalet elever utomprogram

totala antalet132 eller 47 %i oktober 1996 040och SPNV avvar
denHärtill kommer281 944.på nationellaelever program

ochSpecialutformade In-yrkesutbildning programgessom
viktigtyrkesutbildningens kvalitet höjsdividuella Att är ettprogram.

gymnasieskolan.reformeringenmål för av



yrke 125Utbildning för ettSOU 1997:107

yrkesutbild-påställer kravi arbetslivetFörändringarna stora
kravdessabl.a. förkvalitet.innehåll och Det mötaärningens att

inslagökatgymnasieskolan hari denyrkesutbildningen ettnyasom
i yrkesämnenaandel utbildningenfastställdochkärnämnen avenav

enligtarbetsplatsförlagd utbildning APU. Det ärformi av
under-stöderi kärnämnenundervisningenviktigtkommittén att

god bildfåskallför elevernaBl.a.i yrkesämnena.visningen att en
viktigtyrkesområde APUinom äraktuella kraven ettde ettav
APU:ndel visarkommittén fåttundersökningar attinslag. De ta av

undermålbeskrivning for APU ärväl. Enifungerar settstort
Skolverket.vidutarbetande

gymnasiesko-vidyrkesutbildningenstuderatKommittén har även
dessafunnitochindustrigymnasiema,bl.a. attföretagsregi,ilor

utbildning.sinkvalitethöggymnasieskolor har en

följande.vidareframhållerKommittén

skolorallt flertendensklarfinnsdetpositivt attDet är att en
för APU.veckor15minimigränsenklarar

höjas.kunnaför APUminimigränsennuvarandedenPå sikt bör

ellerveckorhelaperioderlängreAPUutläggning överEn av
dessaUnderveckan.iantal dagarframförföredramer ettär att

påelevernabesökatillfälleyrkesläramabör attperioder ges
såförändrasläsåret börBestämmelserna attarbetsplatserna. enom

ske.ferietid kanunderAPUutläggning ävenav

Endastförförutsättning APU.viktigHandledarutbildning är4. en
statsbidrag.bör fåhandledarutbildninggenomförtskolor som

regeringensföreslås ilärlingsutbildning ut-Beträffande den som
lösasbehöverantal frågorpåkommitténpekarvecklingsplan ett som

ochoch hur närförslaget omberedningenmedsambandi enav
med-branschorganisationemaslärlingsutbildning,skall sökaelev om

verkan m.m..

iellerskolansker iden uteyrkesutbildningAll oavsett om-
kvalitetssäkras.måstearbetslivet -
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och förKursutformning varför7 -

vem

bådeför intressetgymnasieskolan har varit i fokusiKursutformningen
kanvissa skeden refonnarbetet. Manmassmedialt underpolitiskt och av

gymnasieskolan,de inslagen ienda allasigfråga ett somnyaavom
skallkapiteluppmärksamhet. dettaförtjänat så Iinnebar,reformen stor

elevernakursutfonnningen har förbetydelsegranska vilkenkommittén
gymnasieskolan.styrningenoch för av

grundläggande definitionen7.1 Den

kursutformad skoladefinitionen pågrundläggande ämnenaärDen atten
skall kunnaförutsättningen förindelade i kurser. Detta är attär man

kursut-åtgärder brukarflertalet andragenomföra enanges varasom
kommunema/skolomaProblemetkännetecken.skolasformad är att

Därför kan detvill genomföra.vilka åtgärdersjälva skall bestämma man
inte lättareallomfattande definition. blevutförlig, Detinte finnas någon

gymnasieskolaen kursutformadbegreppetdefinitionernamed när mer
introducerades. beslutetlandet har tagitkommun iI attmanen

kursutformad. Vadheltskallgymnasieskolan före år 2000 menasvara
andraoch detmed det ena

kurser.indeladeutbildning gäller igymnasialall ärFör att ämnennu
Godkänd kursbetyg på kurs.kursplan ochkurs har varjeVarje sättsen
gymnasiesko-inslag i denantal Dessagymnasiepoäng.visstett nyager

sitt förstaredovisade ifrån. kommitténskola avstå Somkan ingenlan
inomkursutformadgymnasieskolansvenskadelbetänkande denär

programmens ram.
kursut-till övriga åtgärder inomKommittén återkommer strax

ha.frivilliga för skolan eller kommunenallaformningen, attärsom

1992/93:250Prop.
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7.2 Idén kursutformning har svenskaom

rötter

Även det finns andra länder Island, Finland och USA harom som
kursutfonnning inslag i sin utbildning, så den svenskaärsom gym-
nasieskolans kursutforrnning fallen efter kommunal vuxenutbildning och
ÖGY-försökens moduler. båda dessaI utbildningsformer ämnenavar
indelade i kurser hade kursplan och där elevernassom en egen
kunskaper bedömdes efter varje kurs/modul. komvuxI fick eleverna

ÖGY-försöketbetyg. I fick eleverna förteckning godkändaöveren
moduler fogad till slutbetyget.

Redan i propositionen med kunskaperVäxa gymnasieskolanom-
och vuxenutbildningen den dåvarande skolministem i avsnittetanger
Gymnasieskolan i framtiden det skall ske övergång till kursut-att en
formad gymnasieskola. Han utvecklar också sina motiv för detta, i
korthet det viktigt skapa lösningarär förutsättningaratt föratt som ger

fortgående utvecklingsprocess. betonarHan elevernas individuellaen
inflytande och ansvarstagande och också vissa utgångspunkter föranger
kursplanearbetet. Två meningarna förtjänar citeras här. Iattav en
kursutformad gymnasieskola underlättas samordningen attgenom samma
kurs kan beröra flera utbildningsvägar. Likaså skapas bättre förut-
sättningar för samverkan med vuxenutbildningen och uppdragsut-
bildningen. bilaga tillI propositionen7 finner avsnittettman om
former för samverkan i kursutformad gymnasial utbildning.en

7.3 Vad kan i kursutformadgöraman en

skola i dag

Som framgick i avsnittet den grundläggande definitionen finns detom
några inslag den svenska gymnasieskolangör kursutformad inomsom

och obligatoriska, nämligenär ämnena ärattprogramramen som
indelade i kurser, varje kurs har kursplan och betyg påatt sättsatten
kurs och godkänd kurs visst antal gymnasiepoäng.att ettger

Rubriken till detta avsnitt betona kan inte måsteattavser man men-
utnyttja kursutformningen för vidta ytterligare antal åtgärderatt ett-

inom gymnasieskolan.
kanMan

koncentrationsläsa kurser, vilket underlättas av om
läsåret periodindelat.är
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kan låta elevernaMan
medha olika studietakt, vilket möjliggörs systemetgenom gym-

och timplan med riktvärdennasiepoäng ämne;en per
ordningsföljd såvida inte kurser byggerläsa kurser i olika vissa-

andra.på
kan haMan

specialutformade antingen sådana kommunenprogram, som
söka eller sådana eleverna självaerbjuder eleverna sätteratt som

samman.
kanMan

schemaläggningen inom skolan, med andra skolor isamordna
samordnadsamverkansområdet. formkommunen eller i En av

schemaläggning är
schemalägg-blockläggning individuella val. Genom samordnadav

be-valmöjligheter öka och skolans kostnaderelevernasning kan
inträffarDetsammagränsas. om man

med komvux.samverkar
koncentrationsamordnad schemaläggningformEn ärextrem avav

avstånd ifrån,vilket åtgärd kommitténtill årskurskärnämnen är taren
yrkesämnen.försvårar samverkan mellan kärnämnen ocheftersom den

lockatför karaktårsämnena,leder den tillDessutom utrymmetatt som
det blir mindre.eleverna söka just programmet,att

kursutformningen lika väl kanhar kommit medTill sist det mensom
nämligeni linjebaserad skola,finnas en

eleverhandledare för elever oftast 10-15mentorer en grupp
klassföreståndare.i stället för

tillämpas iåtgärderna skulle också ha kunnatde övrigaNågra av
det har inte gjorts.linjegymnasiet men

särskilt projekt ikommunförbundet har inom förSvenska ettramen
undersöktgymnasieskolor i landetenkäter till allaårtre genom

åtgärderna.den och den andra de här angivnaförekomsten avav ena
skall medvetensammanställningenläserNär attomman varaman

skolornasådan förekommer på viss andelrespektive åtgärd en avsom
olikainnbär den förekommer på hela skolan. Omdetta inte attattmen

intevid skola kan det i kurserstudietakt förekommer några menen vara
inteKoncentrationsläsning kan förekomma i några kurseri resten. men

lärareSamverkan med komvux kan innebärai att ettresten. par
förhastadeMed dessa förbåda skolforrnerna. varningarundervisar i

de enkäter.redovisas nedan resultatet årensslutsatser treav

17-0934S-
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kursutformninggymnasieskolorna använder olika inslagAndel som avav
i sin utbildninghela eller delar av

19961994 1995

Blockläggning indiv.val 79 % 95 % 92 %av
Koncentrationsläsning 70 % 80 % 76 %

60 65 %Periodindelning året 46 % %av
studietakt 45 % 63 % 68 %Olika

%Samverkan med komvux 44 % 50 % 55
schemaläggning 40 % 60 %Samordnad 43 %

28 % 45 % 54 %Specialutformade program
64 %20 % 40 %Mentorer
16% 17 % %Olika ordningsföljd 17

stymings-elevsynvinkel ochintressant bådeResultatet mycketär ur
för kursutformning ide motivsynvinkel, i synnerhet nämntssomsom

båda perspektiv.har just dessagrunddokumentende politiska

Kursutformning7.4 ettur

stymingsperspektiv

förnyelseSnabbare7.4.1

utmärktesgamla gymnasieskolandenskulle kunnaMan säga att av
gymnasialförändring ställde krav påarbetslivetsstabilitet. När nya

specialkur-gamla linjerna ochspecialkurs.infördes Deutbildning nyen
ibland endast påparallelltfanns kvar pappret.sema -

krav frångymnasieskolandenKursutformningen gör att nyanyaav
bytseller flera kursersnabbt kanarbetslivet ut.mötas attgenom en

fårtill kurskomma ståndModernisering kan också att nyengenom en
möjligheterhar såledesden gamla. Staten tvåkursplan, attersättersom
gymnasiesko-kontinuerliga moderniseringar ismidigtsnabbt och göra

lan.
fastställdes eftergäller 1994kursplanerallra flesta att ettDe som nu

preliminära kursplaner.publiceratstidigare haår som
förändringarhar det skett vissaSkolverketuppgift frånEnligt av

ocksåeller kommerkrav inom EU IATA. Detföljdkurser avsom en
oftastförändringar,skolor önskarsignaler frånSkolverkettill som
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uppdelning kurser i mindre delar. Efter sådana signaler har t.ex.av en
220-poängskurs i fysik delats. kommer också önskemålDet översynom

kurs och/eller kursplan, omfattningen kursen ambitionernaochnärav av
i kursplanen misstämma.anses

Kommittén konstaterar emellertid möjligheterna moderniseraatt att
och byta kurser och kursplaner inte har utnyttjats i särskilt hög gradut
sedan 1994.

finns självfallet kvar möjligheterDet tidigare läggaattsamma som
ned utbildning och skapa dvs. ändra motsvarandeen nya, programmen
linjerna i den gamla gymnasieskolan, ändra och ändragrenarna
timplanen. dessa åtgärder fordras riksdagsbeslut. villFör Kommitténtre
hänvisa till regeringen i utvecklingsplanen har modemise-aviseratatt en
ring utbudet gymnasieskolans studie-översynsamtav av program av
vägsstrukturen inom programmen.

till lokala behov7.4.2 Hänsyn

Kursutforrnningen också kommunerna möjlighet påverkaattger
utformningen sin gymnasieskola. har inte tidigare kunnatDeav
lokalanpassa och fortlöpande modernisera sin gymnasieskola. kanDetta
de utforma lokala kurser, ochlokalagöra attnu genom grenar
specialutformade program.

finns lokala i 144 gymnasieskolor i kommunerDet 109nu grenar
och specialutformade i skolor145 i 102 kommuner.program

behandlade frågan det lokalaKommittén snabbt ökande antaletom
första delbetänkande.i sitt Numera har riksdagen fattat beslut igrenar

enlighet med kommitténs förslag lokala inte automatiskt skallatt grenar
riksrekryterande. Regeringen har nyligen tillägg tillettvara genom

gymnasieforordningen beslutat vilka lokala i fort-ävengrenar som
får rekrytera elever frånsättningen hela landet med skyldighet för

hemkommunen betala interkommunal ersättning till anordnarkommu-att
nen.

Elever från andra kommuner kan igå kommuns lokalaen annan gren
under förutsättning hemkommunen och anordnarkommunen slutitatt

iavtal detta. har detta i många andra fall alltKommunerna attom som
vinna samplanering och samverkanpå med varandra. Härigenom kan

i utvecklakommunerna region utbildningar stöd förgemensamten som
regionens näringsliv varje enskild harpå kommun knappastsättett som
ekonomiska förutsättningar för.
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skulle kunna gälla SpecialutformadeDetsamma somprogram,
enligt bestämmelserna endast erbjuda eleverkommunen kanannars

samverkansområdet. finns ocksåinom den kommunen och Detegna
möjligheter elever själva Specialutformatför enskilda sättaatt samman

behörig-Specialutformade kvalitetsmässigt ochärprogram. program
hetsmässigt jämställda med nationella kan sättasprogram sammanmen

kantill den profil arbetsliv har. Manså deatt t.ex. ortenssomanpassas
medkurser från flera nationella bådekombinera programprogram,

flertalEnligt uppgift från haryrkesämnen och övriga SAF ettprogram.
mellankommit till stånd i samarbeteSpecialutformade program

Ofta består de kombination någrakommuner och företag. av avav en
utbildning ocharbetsplatsförlagdde nationella samtprogrammen

harfjärdedel de specialutformadesommarpraktik. En programmenav
inriktningarinriktning. Andra exempel påteknisk-naturvetenskaplig är

storhushâll.kost-miljö-hälsa-friskvård ekonomi-restaurang och Desamt
ökat kraftigt de åren. 2,6 %harSpecialutformade senasteprogrammen

1996/97,sådana läsåretgymnasieskolan går påalla elever i programav
årskurselever, 4 400dvs. 8 000över cavarav

organisationRationell7.4.3

fanns smålinjer och specialkursergamla gymnasieskolansdenI
organisa-ändra utbildningensoch skolormöjligheter för kommuner att

specialkurs följdelinje ellerhade börjat påeleverna vältion. När en
fördelningtimmar elevernasochutläggningen samtämnenav

bestämmelserfannsbestämmelser.gällande Det attt.ex. omgrupper av
ioch teoretiska 30-grupp,undervisades i 16-gruppyrkesämnen ämnen

elever i Omflera 16 respektive 30fick intedvs. det än gruppen.vara
iundervisasfrån olika linjer, skullekanskefrån flera klasser,elever

schemaposition.fick läggas påi ämnetämneett sammagruppsamma
mellan åren.ändrades mycketinte sågällde läsårVeckoschemat ett men

kommu-finns det inslaggymnasieskolan mångadenI som gernya
rationellflexibel och därigenomhamöjlighet att enennerna --

förriktvärdettimplanenviktigasteorganisation. Det är att anger
detgymnasieutbildningen ochför helaomfattningen attämnen m.m.av

fördelningensjälv beslutarskolanellerkommunenär avsom om
beslutanderätt haroch kommunernasTimplanenmellan åren.kurserna

samband med kursutformningen.och for sig inte någoti
dela in åretdet dock möjligtindelade i kurserAtt gör attärämnen

sig forlämparundervisningen i de kurserperioder, koncentrerai att som
år. Förut-året ellerkurs flera gångerdet, vartannatatt omsammage
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sättningama ökar för undvika små, dyra från fleradå eleveratt grupper
utbildningar eller från olika årskurser kan gå i kurs. Vidaresamma
kan det bildas med elever från flera gymnasieskolor och/ellergrupper
från både gymnasieskolan och komvux. Härigenom kan kommunen ha
råd ha kursutbud Genom samverkan mellanstörre änatt ett annars.
skolor och skolformer kan ovanliga kurser komma till stånd som annars
inte skulle ha kunnat anordnas på någondera skolan. följandeI ett
avsnitt kommenterar kommittén läsårsregleringens betydelse för en
rationell organisation och elevernas valmöjligheter.

Som framgår sammanställningen Kommunförbundets enkätav av
vanligtdet skolorna lägger individuella valenär attovan samma

schemapositioner. förekommer iDet 92 % alla skolor.av

På vilket kurserna undervisningen7.4.4 sätt styr

Kursplanerna i mål- ochden resultatstyrda skolan bekantnya anger som
inte innehåll vilka kompetenser eleverna skall ha de slutarutan när
kursen. Varje kurs har kursplan och varje kurs skall betygssättas.en

innebär slutbetygelevernas innehåller 50-tal kursbetyg.Detta att ett
förhållandet varje kurs betygssättasskall behöver inte betydaDet att

undervisningen läggs kursvis. finns principiellaDet inte någraatt upp
hinder för mellan kurser.samverkan kan tillsammans med andraLärare
lärare och eleverna lägga arbetet i eller dylikt där mångatemanupp
kurser kan ingå.

utvärderingar bådeEnligt lärare och elever denattmenar nya
gymnasieskolan mindre framgångsrik med få lärarna i olikaär ämnenatt

falletsamarbeta i den gamla gymnasieskolan. Elevernaänatt som var
med positivayrkesämnen övriga elever.är änprogram mer

Vissa lärare på förfrågan de inte varför samverkanatt vetuppger
förekommer mindre i den gamla finnsgymnasieskolan. Formelltännu
det inga hinder. Vissa dock det förhållandet varje kurs skallnämner att
betygssättas för sig hinder för samverkan.ettsom

minsta omfattning kurs får ha gymnasiepoäng.Den 30 Utöverären
kärnämneskurserna Naturkunskap Religionskunskap A ochA,tre av

Estetisk verksamhet, finns det antal kurser gymnasiepo-30ett stort om
i synnerhet yrkeskurser. anledningarna till dettaEn äräng, attav

kurserna dels skall kunna användas för flera har ämnetprogram som
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betänkandekommitténs förstaskall påbyggbara. Iifråga, dels vara
utförligtz.och avsikten med dendenna principredovisades - -

omfattningarbetet i kurser med litenuppleverlärare ärMånga att
Religionskun-kämämneskursema iVissa små kurser,stressande. t.ex.

kursplaner.också jämförelsevis ambitiösaNaturkunskap, harskap och
tidinte hamed kursen och sighinnakännerLärare attatt anserpressen

sigVissa lärareinflytande på hur den läggsfålåta eleverna anserupp.
vadellerkursplanen, betygskriteriemainformerainte ha tid att omens

kurs harbetygsnivåer. kortför nå olikafordras eleverna Iatt enavsom
gradelever och behöver i högrekänna sinaläraläraren svårare att ge

Omfattningenderas kunskaper.kunna bedömaföreleverna attett prov
önskvärdi ickeundervisningendettakurserna kan på sätt styra enav

riktning.
utredalåtaregeringenframgårutvecklingsplanenAv att avser
deomfattningensammanläggningkonsekvenserna treavavav en

Avsiktengymnasiepoäng.kämämneskursema till 90minsta är att ge
ochHistoria, dåochmellan dessaeleverna val ämnentreett envarsom

kapitelfråga iKommittén har berört dennaomfattning.kan ha större
inomProblemen med små kursergymnasieskolan.Styrningen av

kursermängden småfårYrkesläramakvarstår.yrkesämnena genom
fick elevernagymnasieskolan. Dågamlaoftare i denbetyg änsätta

intedet framgickyrkesämnet, ochslutbetyg iterminsbetyg och om
yrkesämnet.i olika delarkunskaperolika gedignahadeeleverna av

och övriga karaktärsämnenyrkesämnenaKommittén ävenattanser
behöver över.ses

elevperspektivKursutformning7.5 ur

Valmöjligheterfår ökadeEleverna7.5.1

finns,alla ochinformationfåElevernas rätt att somprogram grenarom
skyldighetkommunernasochvälja attsamträtten att grenprogram

godaval skaparhänsyn till elevernasgymnasieskola medsinplanera
tillgodosedda.utbildningsvalskall få sinaelevernaförutsättningar för att

nationellade 16specialutformadeFörekomsten utöverprogramav
Specialutfonnadeökar.valmöjligheterelevernasinnebär attprogrammen

den kommunvälja för eleverna imöjligaendastdock attärprogram

2 går dethur 66gymnasieskolanDen s.nya -
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anordnar utbildningen eleverna i de kommuner anordnar-samtsom som
kommunen har samverkansavtal med. Genom särskilt beslut av
regeringen kan eleverna från hela riket få söka och derasrätt att
hemkommuner bli skyldiga betala för visst Specialutformatatt ett

framgickSom kommittén kommuner inomattprogram. nyss anser en
region borde samverka i fråga sitt utbildningsutbud. skulleDetmera om
i hög grad förbättra elevernas valmöjligheter.

denI gymnasieskolan kan den enskilde eleven själv sättanya
dvs. Specialutformatett Sådanaett egetsamman program, program.

möjligheter fanns inte i den gamla skolan.
Kursutformningen innebär också avsevärda möjligheter till ökad

valfrihet för eleverna inom nationellt vilkenI utsträckningett program.
detta blir verklighet dock den enskildaavgörs kommunensav am-
bitioner. Enligt kommitténs uppfattning det frågaär mera en om
beredskap använda de till buds stående planeringsverktygenatt än
kommunens ekonomi avgörande. Norrköpings kommunär harsom

samverkan mellan skolor och skolformer blockläggningsamtgenom av
individuella val kunnat erbjuda eleverna kurser100 välja från. Detatt
finns inte någon regel visst minimiantal elever för kursett attom en
skall Sådana minimigränser förekommer i del andra kommu-starta. en
ner.

Genom utnyttja tiden för individuella val och i vissa kommuneratt -
tiden för lokalt tillägg kan elevernaäven skaffa sig särskild behörighet-

till flera utbildningar de de reguljära kursernaän på det valdagenom
skulle ha fått. Det finns också kommunerprogrammet annars som

bjuder eleverna på undervisning programtiden för de skallutöver att
kunna få särskild behörighet.

Inom finns också valbara karaktärsämneskurser,programmen som
valda eleverna utbildningrätt profilerad visstär mot ettger en som

yrkesområde. kommitténSom påpekade i sitt andra delbetänkande skulle
informationen till eleverna underlättas det i med mångaom program
valbara kurser framgår vilka kurser viss yrkesinriktning.som avser en

Inför kursutformningen framfördes i den allmänna debattenstarten av
farhågor för eleverna skulle välja enkla kurser och därför fåatt sämre
kunskaper. Så det inte ha blivit. Enligt Svenska kommmunför-synes
bundets enkät 59 % nej fråganpå eleverna fått sämresvarar om
baskunskaper för de valt lätt kurs. 29 % de inteatt att vet.en svarar
Däremot det svårt konsekvenserna olikaärmerparten att attanser se av
val.

Kommittén vill också förslaget det i skollagen införsattupprepa en
bestämmelse kommunerna skall efter tillgodose elevernasatt sträva att
val kurs. Detta skulle innebära stöd för elever vill välja kursettav som
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be-hemkommunen.kommunfinns i Den störstaänen annansom
därsådan bestämmelse ha för kommunertydelsen skulle sannolikt en
bliryrkesinriktningleder till vissval kurserelever trots som enav

redanpåpekat antal gångerkommitténplacerade i andra kurser. Som ett
detskolor och kommuner metodsamarbete mellan görär somen

och godbåde elevers valmöjlighetertillgodose höga krav påmöjligt att
ekonomi.

utbudet kursersåledes det går ökaKommittén konstaterar att att av
utnyttjargenomföra dem kommunernaoch möjligheterna att om--

kommitténsemellertid enligtplaneringsverktyg.tillgängliga Det vore
få sina valabsolutelevernabedömning orimligt rätt attatt enge

tillgodosedda.
det gällermellan kommunersamarbetevanlig invändning närEn mot

genomföra ischematekniska skäl inte gårkursutbudet detär attatt av
möjligheterbeskrivit vilkaharpraktiken. Kommittén somnyss
hinder förfinns dockschema Detsamordningen ett merager.av

läsåretgymnasieförordningens regleringlösningar, nämligenkreativa av
ochveckorskall läsåret omfatta 40bestämmelserkap.. Enligt dessa3

ha minstvårtermin. skallhösttermin och Läsåretuppdelat på enenvara
dagar får läggaslovdagar. 5och minst 12 Högstskoldagar178 ut som

Endasti juni.augusti och slutaskall börja istudiedagar. Läsåret senast
styrelsefår skolans bestämmanaturbruksområdenaomvårdnads- ochför

medge undantag.kan ocksåtid. Regeringenannan
skolarbetearbetsveckan. Elevernasocksåbestämmelserna reglerasI

fördelatfredag och skall så jämntskall förläggas till måndag övervara-
möjligt.dessa dagar som

undervisning ocksåtillelevernasKommittén vill erinra ärrättattom
framför allt läroplanens,ochreglerad timplanen program-genomgenom

skallkunskaper, elevernakrav på dekursplanemasmålens och som
förgymnasieskolan, och kommunensde lämnarbesitta när ansvar

utbildningen.
minskningbetydandeuppfattning bör det skeEnligt kommitténs en

ochdetta sker skulle APUreglerar läsåret.bestämmelser Omde somav
hemkommu-anordnas andra kommunereftertraktade kurser änavsom

terminstiden, pådenkunna utanför gängse t.ex. sommaren.nen ges

inlämingstidbehovtill elevernas7.5.2 Hänsyn av

harkurs,omfattningengymnasiepoäng,medSystemet av ensom anger
möjligtdetoch högskoloruniversitettillkommit för på göraatt som --

kurs.kunskapsmålet itid för nåanvända olika långför elever attatt en
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kurs,de lämnarkunskaperför närharvad eleverna enviktiga ärDet
elevernaundervisningtimmarsmångahurtagit ellertid detlånghurinte

kunskaperna.inhämtaförfått att
olikaanvändningenharenkätkommunförbundets avSvenskaEnligt

vilket1996,%till 681994skolorna år%från 45ökatstudietakt av
möjlig-påtankemedökning attblygsambetraktarkommittén ensom

år.flerafunnits iheten
vidstudietaktolikaförekommerdetsåförståsskallResultatet att

delhurnågotemellertid inte stor avskolorna. Detta säger om%68 av
skola.sådanvidstudietaktolikaikursergymnasieskolans engessom
någraistudietaktolikamedkurserorganiserarskolornaflestaDe

studietakt ärolikaerbjuds ivanligaste ämnenaDe somämnen.
olikaellerpå tvåexempel trefinnsEngelska. DetochMatematik

ocksåfinnstakt. Detsnabbochnormallångsam,studietakter t.ex.
upplagtgymnasieprogramheltväljaerbjudselever ettexempel på att

igenomdärigenomförstudietakt gym-attlångsammareefter en
exempel på atttill någotintekännerKommitténår.fyrapånasieskolan

eleverkursermångai så attstudietaktsnabbareerbjuderskolanågon
låterVanligtvisår.tidpå kortare ängymnasieskolan treigenomgåkan

tidfårdeutökats.k.kurser,ytterligare omläsa program,eleverman
studietakten.normaladensnabbare ännågrade läst ämnendåöver

undervisning utöverbehöver,såelever,skolorVissa mersomger
detvilket görstödundervisning,i formundervisningenreguljäraden av

medsamtidigtresultatgodkäntmedkursenslutföraför demmöjligt att
kurskamratema.

påresultatgodkäntfåttinteelever enalternativ är attEtt somannat
gymnasieförord-enligttillelevernahar rättDettakursen.kurs repeterar

fåelevskäl kansärskildafinns endetOml6 enkap.6ningens
gymnasiesko-gamladenbeslutar. Isårektorfalligång,tredjekurs en

helt år.situationmotsvarande ettielevermåste omlan
frånförkunskaperbristandehareleverlåtaocksåkanSkolorna som

kunskaperna.bristandedekursmedbörjagrundskolan reparerarsomen
gymnasiepoäng.intekurssådanEn ger

kommunernaviktenbetona attdelsinvill förKommittén av
eleverderassågymnasieskolan attifinnsflexibilitetdenanvänder som

framgång.medgymnasiestudiersinaslutförakan
avskaffaskantimplanenfrågandiskuteratocksåharKommittén om

skulleFördelenfinns.gymnasiepoängmedtill systemethänsynmed att
förförmåntillavskaffadestidsstyming ensistaden restenatt avvara

ytterligare motsteglogiskt ettocksåmålstyming. Dettatydlig somvore
garanttimplanenÅ finnssidanandra ensomiflexibilitet systemet.ökad
antaletocksåhör attproblematikenTillundervisning.tillelevensför rätt
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gymnasiepoäng på de olika kurserna härrör från antalet undervisnings-
timmar och inte från den arbetsinsats krävs eleverna försom attav
inhämta kunskaperna. Kommittén har kommit till den slutsatsen att
timplanen f.n. inte kan avskaffas.

7.5.3 Elevernas inflytande på hur studierna läggs
UPP

I propositionen läroplan och betygssystemett förom nyttny gym-
nasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och framhöllsärvux regeringen

det viktigtatt är uppmärksamma riskernaatt för elevernas inflytandeatt
bara får gälla valet kurs inte utformningen den. Detta fårav men av
inte kursutformad skola leda till". Elevorganisationenen i Sverige har
i yttrandeett Kursutformningsgruppensöver andra betänkande berört
frågan valfrihet och inflytande:om

Anhängare kursutforrnningen påpekar emellanåt elevin-av att
flytandet blir i kursutfonnadstörre gymnasieskola. Elevorganisatio-en

dock fara med det reella inflytandetnen att iser stället minskar.en
Elevers välja kursrätt inteatt mycketär värd den inte kompletterasom
med möjlighet påverka innehållet i denatt valda kursen.en

Elevernas till inflytanderätt på hur arbetet läggs mycketärupp
tydligt uttryckt i läroplanen. Kommittén vill starkt understryka att
elevernas inflytande hur skolarbetetöver bedrivs avgörande förär
elevernas inlärning och därmed för skolan skall lyckas med sinom
uppgift. Kommitténs diskussioner undervisningen och elevernasom
studieresultat i kärnämnen i de båda delbetänkandena lyfter också fram
betydelsen elevernas inflytande på planeringen undervisningen.av av

Det därför dagsär ställa frågan hur kursutfonnningenatt påverkar
elevernas inflytande på arbetsformer, arbetstakt och innehåll i under-
visningen.

Som framgick i avsnittet På vilket kursernasätt undervisningenstyr
upplever lärare de inte har tid låtaatt eleverna fåatt inflytande på
planeringen undervisningen det förekommer elevernaav intet.o.m. att-

får information kursplan och betygskriterier.ens Kommitténom gör
tolkningen det lärareatt är säkra och funnitär sin rollsom som
pedagogiska ledare benägnaär elevernamest inflytande.attsom ge

I Kommunförbundets enkät kursutformad gymnasieskola 1996/97om
har skolorna också fått besvara några frågor effekterna elevsyn-om ur
vinkel. Medan 90 % valmöjlighetema i frågaatt kurs ökat ochanser om
80 % elevernasatt ansvarstagande ökat endast 44 % elevin-attanser
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28 %kursutfommingen.ökatundervisningen angeriflytandet genom
ej.vetharandellikaoch svaratökatinteinflytandet storatt

positivainneburit62 %,dock,hargymnasiereformenSjälva anser
elevinflytandet.påeffekter

deiinskrivettydligtmycketframgåttElevinflytande är som
iområde nämnsElevinflytande är ettmåldokumenten.nationella som

försökbeslutatnyligenRiksdagen harskolplaner.allapraktiskt omtaget
dettakanIndirektelevmajoritet.medstyrelsermedgymnasieskolori

elevernaintelärarepåverka attförocksådelhelbetyda att ansersomen
eleverOm äri klassrummet.arbetetplaneringen vuxnadelta ibör av

medfårocksåderimligtdetstyrelse attskolans äri varasittaattnog
utvecklingsplaneniOcksålärande.sitt egetoch bestämma över

inflytandefåelevernaförviktigaste är attdetregeringenframhåller att
lärandet.och detundervisningeni klassrummet, över egna

riksdagspartierallapolitiker ifrånsignalernatydliga ommycketDe
kommitténsenligtkommerelevinflytandetmedallvardeatt menar

tilleleverna rättalla läraretillledasiktpå attbedömning geratt
klassrummet.inflytande i

gemenskapsocialaElevernas7.5.4

förfokusikursutformningendåberördesoftafrågor vardeEn somav
kursutforrnadieleverförrisken attintressetmassmediala endet var

gemenskapensocialadenmiste annarsskulle gå somgymnasieskola om
klass.ifinns en

allradelbetänkande. Denförstai sittfrågadennaKommittén tog upp
klassenkommittén,då,hadeundervisningsformen somvanligaste angav

tillledafickintekursutformningendockbetonade attKommitténbas.
skäl kännerandraungdomarmångaotrygghetdenför avrisker att som

öka.skullesamhällei dagens
talarnågothellerintefinnerochdåfann inte somKommittén nu --

gymnasieskolan.kursutformadedensmörgåsbordsvariantför aven
kurskatalogertjockamedåretförstadetambitionerhögaSkolornas

praktiken.igenomföraskäl inteekonomiska attoftastvisade sig av
delenövervägandedenundereleverna avfortfarande så attDet är

valsinaeleverna görNärkamrater. avundervisningstiden har samma
fårdeinnebäradet kan attmedvetna ende attoch kurser är omgrenar

kamrater.del nya
ochdagiförsituationenbetonakommitténvill att ungaSamtidigt -

ii någotsvårigheter ämnehar gym-eleverdeförsynnerheti som
därför systemetKommittén attkännaskannasieskolan otrygg. anser-
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med mentor/handledare har kontaktnära med mindre antalsom ett
elever bra. Kommitténär har i kapitel 3 vad ungdomar iom gym-
nasieåldem vill också uttalat sig positivt utvecklingssamtal ettom som
medel för kontaktnärmare mellan lärare och elev. Det inte hellerär
ovanligt mentor/handledare träffar sinaatt elever i varje vecka.en grupp
Därigenom bygger eleverna i denna också socialgrupp upp en
gemenskap kan bli starkare denän får i klass.som man annars en

7.6 Kommitténs sammanfattande bedömning

dettaI kapitel har kommittén gjort genomlysning kursutform-en av
ningen i olika avseenden. Som genomgången visat det inte befogatär

avkunna någon föratt sig kritikerna eller försvararnaseger vare av
kursutfonnning.

Kursutfonnningen har knappast lett till eleverna valt lätta kurseratt
sammanhang. På fråganutan eleverna fått minskad socialom

trygghet kursutformningen lika många degenom svarar som som
nej. Eleverna har fått betydligt ökade möjligheter väljasvarar att

kurser och detta påverkar såväl studieintresset benägenhetensom
för studierna.att visarta Lärarna inte benägenhetansvar attsamma

låta eleverna Kommittén vill sammanfattata det såansvar. att
kursutforrnningen eleverna ökat inflytandegett vad inteöver men

hur de skall studera.över
Kommittén finner det dessutom anmärkningsvärt det endastatt
på 68är % skolorna olika studietakt huvudöverav tagetsom

förekommer i något eller några Somämnen. kommittén framhöll-
i sitt andra delbetänkande har många lärare påpekat elevernasatt
framgångar i hög grad fråga tid.är en om

flexibilitetDen och fortlöpande modernisering utbildningenav
kursutfonnningen möjlighet till så länge fögasom är änger

utnyttjad. Undantaget specialutforrnadeär program.
finnsDet antal kommuner hela tidenett varit entusiastiskasom

anhängare kursutformning och förstått på fördelarna.taav som vara
Inte heller där utnyttjar dock alla delar fullt I andraut.man
kommuner har så länge avståttännu från de möjligheterman som
kursutfonnningen for skapa goda inlämingsbetingelseratt förger
eleverna.
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valelevernastillgodosebenägenhetenoch attkurserUtbudet av
hänvisartveksammaärKommunerkommunerna.mellanskiftar som
ståendebudstilldeanvändaGenomkostnader. attökadetill

ocherbjudaemellertid kommunernakanplaneringsverktygen
ökademedfördetelevernakursutbud för attutanriktgenomföra ett

kanskolformerochskolormellansamverkankostnader. Genom
inteelevantallitetgrundpåståndtillkomma avkurser annarssom

skolan.någonderapåanordnasha kunnatskulle
utvecklasutbildningarkankommunermellansamarbeteGenom

enskildvarjepånäringsliv sättettregionsstöder somensom
Härigenomför.förutsättningarekonomiskaharknappastkommun

valmöjligheter.elevernasocksåökar

följandepåuppmärksamhetenfästaocksåvillKommittén
frågor.konkreta

hinderingetinnebärbetygssättsvarje kursförhållandet attDet
kon-frånavståndKommitténkurser. tarmellansamverkanför

försvårardeteftersomåret,förstatillkämämnencentration av
yrkesämnen.ochmellan kärnämnensamverkan

under-kanomfattningliten styramedkurserFörekomsten av
därför över.börAlla kurserriktning.önskvärd sesickeivisningen

informationendetunderlättasvalolikaKonsekvenserna avomav
yrkesinriktning.visskurservilkaframgåreleverna entill avsersom

skallkommunernabestämmelse attinförasskollagenibör4. Det en
kurs.valelevernastillgodoseefter att avsträva

minska.börläsåretregleringGymnasieförordningens av

flexibilitetdenanvänder somkommunernaviktigt attDet är
sinaslutförakaneleverderasså gym-gymnasieskolan attifinns

framgång.mednasiestudier
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förgymnasieskolaEn8 enenvar -

allaförutbildningfullständig

gymnasieutbildningtillRätt8.1

årskullenhelagällerdet emothöga att taambitioner närSveriges är
frångymnasieskolantilldirekt% gårgymnasieskolan. 98iungdomar

åreftergymnasieskolan ettbörjarl %ytterligareoch avgrundskolan
sysselsättning.annan

elevensochskyldigheterkommunensdärdokumentdetskollagen,I
skyldighethar attkommunenendastfast, attläggsrättigheter anges

vilkaocksåframgårgymnasieskolan. Detutbildning ielevererbjuda
skollageniemellertid ettsaknasDetskyldighetenelever avser.

grundskolangymnasieutbildning. Förtillhareleverstadgande rättatt en
rättskolpliktenochskolplikt motsvarashar att eneleverna avattanges

iskolaniskallbarnockså emotframgår tasutbildning. Det attfåatt -
specialskolan.ellersärskolangrundskolan,

gymnasialerbjudaskyldighetsintolkatorde attFlertalet kommuner
framgårSomeleverna.rättighet förmotsvarande avutbildning ensom
eleverandelendockvarierarutbildningval somUngdomarskapitel 5 av

mellangymnasieskolaninationellttillgrundskolanfrångår program
förstahandsvalsinafåreleverandelenOcksåkommunerna. som

kommunerna.mellanvarierartillgodosedda
skyldighet attkommunensÅ konsekventdetsidan omvoreena

Specialutformat motsvara-ellernationelltpåutbildningerbjuda program
principinågotpåutbildningfåungdomarförrättighet attdes enav
tillleder attmarkeringkundeDettreårigt somenvaraprogram.

fårungdomarkommunensförsig attännukommunerna anstränger mera
visstaldrig kunnadock ettskulleRättighetenutbildning.sådan avseen

bestämmelseÅ sådantordesidanandraellerönskat engren.program
redankommunernaeftersompraktiken,betydelse ifå någonknappast
åtagitharAlla kommunersådanhar rätt.ungdomarnauppfattar att en

20fyllerdedet årjuniden 30tillungdomarallahandsig att ta uppom
oftastlösesungdomar. Dettafor genomKommunaltår, ansvar

utbildning.sådanredan harinteungdomarnagymnasieskolan enom
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8.2 fullständigEn gymnasieutbildning

Enligt läroplanen syftar gymnasieskolan till ungdomar skallatt genomgå
fullständig gymnasieutbildning.en
Andelen elever slutför gymnasial utbildning inom fyra årsom en

varierar mellan kommunerna. Genomsnittet för alla kommuner 87 %är
år 1996. finnsDet kommuner där endast drygt 70 % eleverna slutförtav

utbildning inom fyra år också kommuner dären 90 slutfört%övermen
utbildningsin

Det är andel årskullenstörre slutför gymnasieut-en av som en
bildning på 1990-talet förän 15-20 år sedan började isom gym-
nasieskolan. Av de elever i gymnasieskolantogs år hade1992som
91 % eleverna gått linje och 87,1 % dem gått nationelltav som av som

fått avgångsbetyg fyra år Om räknarprogram alla eleversenare. man
deäven gått individuellt det 86-87är % fåttsom program- som-

avgångsbetyg våren 1996. 70 började% i gymnasieskolan i början av
1970-talet och 79 % år 1979 och andelstörre avbröt sinaänen nu
studier.

Kommittén ambitionerna bör höjasatt så andelmenar att störrenu en
också fullföljer sin utbildning med godkända resultat. Kommittén vill
därför tolka en fullständig gymnasieutbildning så eleverna haratt rätt

få det stöd de behöveratt för gå gymnasieskolanatt medut godkända
betyg. För undvika missförstånd villatt kommittén påpeka dettaatt
självfallet inte skall förstås så alla elever skall godkännasatt oberoende

sina resultat. I detta kapitel kommer kommittén redovisaav att
tillgängliga uppgifter elevernas betyg. Innan dess vill kommitténom
emellertid viktig fråga.ta upp en annan

8.3 Läroplanens övergripande mål

Kommittén uppmärksamheten alltföratt ensidigt har inriktatsanser mot
betygen i synnerhet betygen i kämämnena på medprogrammen-
yrkesämnen. Självfallet kommittén det betydelsefullt huratt äranser
gymnasieskolan lyckas med kärnämnen. Gymnasieskolan har emellertid
också andra mål. För citera läroplanen:att ur

Utbildningen skall inom för den utbildningsväg ungdomarnaramen
valt och möjlighet till harmonisk och allsidig utveckling.ge var en en

1 Skolverkets 129rapport nr.
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harfå för livslångtskall sådan grund lärande de beredskapDe ett atten
för omställning krävs betingelser samhällslivden i arbetsliv ochnärsom
förändras.

Läroplanen framhåller också gymnasieskolan skall strävat.ex. att mot
utvecklar förmågan arbeta självständigtvarje elev såvälattatt som

med andra.tillsammans
i kapitel Vad ungdomar i gymnasieåldem villKommittén har 3

före detta elevers gymnasieskolan resultatetredovisat på enligtsyn av
avnämarez.tillbegränsad pilotstudie riktad gymnasieskolansen

vid tiden för studien sysselsatta arbetsmark-Ungdomarna ivar
ha såvälnadspolitiska åtgärder, vilket kan påverkat bedömningen av

behovetderas arbetsgivares deras på kunskaper. Detsom egen syn av
intressanta i detta sammanhang såväl ungdomarna självaär att som

förmåga andraarbetsgivarna ungdomarnas samarbeta medatt attanser
Arbetsgivamas uppfattning ungdomarnas självför-mycket god.är om

initiativkraft och servicekänsla mindre positiv.troende, Störreär
självförtroende också, tillsammans med mer och praktik detbättreär

arbetsgivare tycker gymnasieskolan skulle ha ungdomarna igettsom
utsträckning.större

kunnat bedöma elevernas baskunskaperBland arbetsgivare ärsom
läsa och förstå förförmågan använda datorer, ochtexter att taatt ansvar

behärskar brasin hälsa det ungdomarna bäst. Mindre är ung-som
följa med och diskutera samhällsfrågor.domarna på att

skolan utvecklat deras personligaUngdomarna själva attanser
baskunskapema.egenskaper något sämre än

pilotstudienkunskaper arbetsgivarna iKommittén deattnoterar som
främst deoch också enligt många platsannonser sätter är angessom--

läroplanen. framgåri övergripande målen i Av elevernas betygde
kunskaperemellertid uteslutande deras i olika ämneskurser. I Norge

målenkraven i de övergripandebedöms också hur eleverna motsvarar
dock bildari omdömen inte offentligaläroplanen. Dessa är utan

med eleverna.underlag för samtal
utvecklingssamtal.har i kapitel framhållit betydelsenKommittén 3 av

elevendet viktigt sådana samtal hurKommittén är attatt tar uppanser
i olika situationer, dvs. inte handlaruppträder och fungerar enbart om

mentom/hand-sådana samtal börresultaten i ämneskurser. Genom
utbildning iefter eleven sinledaren/klassföreståndaren sträva att ser

och inte enbart samling kurser.gymnasieskolan helhet ensom en

2 pilotstudieSammanfattning och kommentarer kringSkolverkets 1997-03-27 en
tillriktad skolans avnämare
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Betygsresultatet8.4

kommer statistiken de förstakommittén redanSom överangett
slutbetygen enligt det betygssystemet först i början år 1998. Denya av

gymnasiesko-första har betyg enligt detta gickeleverna system utsom
juni resultat kommittén redovisar kan därför endastlan i 1997. De

urvalsärskilt Skolverket från urval skolor ochbygga på ett ett avav av
fått efter feminsamlade uppgifter betyg eleverom somprogram

terminers studier.
Huruvida de slutliga resultaten kommer i början år 1998som av

vikommer eleverna har högre eller lägre betyg kan endastvisaatt att
Å eleverspekulera sidan försöker enligt tidningsuppgifter mångaena

vilketunder sin sista termin sina Icke godkända betyg,tentera upp
Åredovisar.skulle kunna leda till högre betygsgenomsnitt de viän

andra sidan redovisning inte alla varför slutresultatetvåravser program,
betygsgenomsnitt.kan antingen lägre eller högrege

redovisade sitt andra delbetänkande,Kommittén i Den gym-nya
nasieskolan för resultatet från Skolverkets enkät till 60-steg steg, ett-

kämämneskursema terminerstal skolor betygen i efter fyratreom av
studier. efter fem terminers studier har med vissaBetygsenkäten smärre

kan betygsresultat iundantag besvarats skolor. ocksåNusammaav
övriga kärnämnen och i karaktärsämneskurser redovisas. åttanågra De

de båda enkätema omfattat Fordonsprogrammet FP,ärprogram som
Industriprogrammet IP, BP, och fritidspro-Byggprogrammet Barn-

BF, Estetiska EP, Samhällsvetenskapsprogram-grammet programmet
SP, Medieprogrammet MP och Naturvetenskapsprogrammetmet

NV-
redovisar betygsstatistik grannlaga uppgift. FelaktigaHur ärman en

eller alltför missförstånd.knapphändiga uppgifter kan leda till grava- -
sådant exempelEtt aktuellt detta betänkande skrivsär när ärsom

påståendet fjärdedel Sveriges befolkning skulle föratt en av vara
obegåvad för slutföra grundskola och gymnasieskola med godkändaatt
betyg föroch få arbete.att ett

följande diagramI redovisas betygsgenomsnittet elever iför alla
undersökningen. Diagrammet visar det finns i genomsnitt Icke5 %att
Godkänd de undersökta kurserna.IG på
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för undersökningenBetygsfördelning samtliga elever i

Karaktär 1

Karaktär 2

Samhällsk.

AReligion

Nat.kunsk.

Idrott hälsao

Svenska A

Matematik A

Engelska A

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%0%

IG DVG UMVG.IG

medGodkänd har Matematikhögsta andelen Icke kämämnetDen
följeri genomsnitt för de åtta undersökta7 % Dämästprogrammen.

kämämnena och Religionskunskap med %Engelska, Idrott hälsa 5samt
genomsnitt för de undersökta Iockså detta i åtta programmen.-

kämämnet Svenska det 3 %.A är
allmänhet karaktärsämnena bättre kämämnena.Eleverna klarar i än

undersöktaAndelen Icke godkända för alla de åttasammantaget
och i deni den första karaktärsämneskursen 4 %3 %ärprogrammen

andra.
litefinner det högst otillfredsställande debatten såKommittén att

bra.handlar vad eleverna i den svenska gymnasieskolan klararom
aldrig hela kommitténSiffror dessa sanningen ochger somsom

godkändi andra delbetänkandet skiljer sig andelen Ickeredovisade det
Svenska, Engelska och Matematik mycketi de kämämnenatret.ex.

mellan Kommittén nedan resultatetolika program.program. anger per
betydligtgenomsnittsbetyg kommittén redovisat dockDe ärsom nyss

vide skräckvisioner svenskarnas begåvningän som nysssannare om
refererade till.

följande diagram redovisas resultaten för elever på Byggpro-I
dettaoch Industriprogrammet. Kommittén redovisar i slutetgrammet av

de resterande undersöktakapitel betygen på programmen.sex
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påBetygsfördelning Byggprogrammet
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På det endast respektive två de 552Byggprogrammet är en av
eleverna fått betyget Icke godkänd i de undersökta karaktärsäm-som
neskursema Byggkunskap respektive och anläggningsteknik, måleriHus-
och byggplåt grund.

detPå Industriprogrammet 43 elever, eller %, de 47114är av
eleverna fått Icke godkänd på den första karaktärsämneskursen,som

karaktärsämneskursen, Kvalitetstek-och reglerteknik. den andraStyr- I
nik, det elever fått Icke godkänd, eller de elever3 1,7 % 402är som av

fått betyg på kursen.som
framgår redovisningen efter fem studier detSom terminers ärav

resultaten i kämämneskursema på vissa detär storaprogram som
terminersproblemet i gymnasieskolan. Resultaten bättre efter fyraär än

sigstudier, inte särskilt mycket bättre. Kommittén hade förväntatmen
förvånadresultaten skulle ha ändrat sig betydligt Kommittén äratt mera.

godkändaeleverna inte i högre grad och Ickeöver att repeterat tenterat
kurser.

elever lågt på de har andel ickeAntalet störstär program som
skolornagodkända betyg. innebär enligt kommitténs meningDet att

ansträngningama finna lämpliga åtgärder för detborde kunna öka att
lilla antal elever det frågaär om.

har andelen sjunkit från till %matematik på IG 27 23,5I FP t.ex.
fullständig hänvisaroch från till jämförelsepå IP 36,2 31,6 %. För en

andra delbetänkandet. redovisas andelen eleverkommittén till det Här
terminersgodkänd i vissa kämämneskurser efter femfått Ickesom

ändraskommittén redan kan dessa siffror kommastudier. Som angett att
terminerstill eleverna gymnasieskolan efter eller fleragår ut sex - -

studier.

på studierIG vissa efter fem terminersAndelen elever med program

ES SPProgram BF BP FP IP MP N V

Matematik 218 22 13 24 32 5 1
Engelska 20 26 113 3 21 1 1
Svenska 1A 4 8 4 15 10 2 1
Idrott Hälsa 310 12 9 15 16 5 1o

Religionskunskap, Naturkunskap,några ämneskursema, Sam-I av
hällskunskap och Arbetsmiljö har relativt andel eleverna ännustoren av

resultatet mindre tillförlitligt förinte fått betyg, vilket gör prognossom
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det slutliga betygsresultatet. framgåttSom kommer de finnas först iatt
början våren 1998.av

finns tillgängligt slutbetygen för eleverNu gick denutsom nya
1996.3gymnasieskolan våren fick betyg enligt det gamla be-De

tygssystemet.

vårenSlutbetyg 1996

Matematik Engelska Svenska Idrott och hälsaA

BF 2,88 2,95 3,08 3,31
BP 2,67 2,70 2,65 3,28
EC 3,26 3,11 3,01 3,37
EN 2,77 2,74 2,72 3,26
ES 3,09 3,202,87 3,33

2,79 2,77 2,67 3,04FP
HP 2,90 2,93 2,96 3,21
HV 3,22 3,20 3,25 3,24

3,03 3,03 3,29HR 2,99
IP 2,55 2,60 2,51 2,96

2,90 3,02LP 2,76 2,77
3,31 3,33 3,45 3,28MP
2,98 3,07 3,13 3,32NP

3,67NV 3,58 3,72 3,77
3,33OP 2,92 3,03 3,15
3,65SP 3,16 3,35 3,51

Alla 3,20 3,28 3,463,11
program

därav
3,09 3,06 3,543,06män

kvinnor 3,15 3,31 3,50 3,38

fick då dedet gamla betygssystemet elever x-markering i betygetI
varit frånvarande så mycket lärarna saknade underlag för sättaatt att

välja mindrebetyg. Elever kunde såsom också bort något ämnenu
fickstudiekurs, respektive reducerat program. de eleverAv som

genomsnittnationellt våren hade iavgångsbetyg från 1996ett program

3 utbildningsresultat; SkolverketSkolan i siffror och Rapport1997:1 Betyg nr
128
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med X-markering. Andelen4,4 % betyg med X-markering högst påär
de enligt den redovisade andelstatistiken har störstprogram som nyss
Icke godkända betyg i kärnämnen, nämligen Byggprogrammet 8,5 %,
Fordonsprogrammet % och Industriprogrammet9,7 l3,4 % samt
Energiprogrammet inte med i enkätundersökningen.9,8 %, ärsom

framgått kapitel föreslår kommittén varitSom 4 eleverattav som
frånvarande så mycket i kurs det inte be-går någongöraatt atten

fådömning deras kunskaper inte bör betyg i kursen. gällerDetsammaav
elever får förlängd undervisning slutförtderas kurskamraternärsom
kursen. får dessa elever betyget Icke godkänd. harNu många Dettaav
i viss bidragit till andelen elever med högmån Icke godkänd såäratt

i hur utsträckning inte möjligtärstor att ange.-

Kommitténs tillkommentar resultaten

Diskussionen gymnasierefonnen har fokuserat resultaten i kämäm-om
yrkesämnen.på med Underlaget för diskussionen ärnen program

uppgifter sådana kommitténockså här just redovisatsom om- -
betygsresultaten i vissa ämneskurser medpå några av programmen
yrkesämnen. den allmänna debatten for det första inte någraI gör man
skillnader med yrkesämnen intemellan och för det andraprogrammen

skillnader mellan eleverna dessa kommitténnågra på Somprogram. nyss
medredovisat skillnaderna ganska mellan olikaär stora program

yrkesämnen. också redovisningen betänkandeframgår i dettaDet attav
betygsgenomsnittet skiftar mellan ämneskursema. Kommittén har i
kapitel Vad ungdomar i gymnasieåldem vill redovisat hur olika3

denungdomar på studierna i gymnasieskolans olika Ocksåser program.
redovisningen form schablonbild alla ungdomarger en av som om

studierna. framhållahar på Kommittén villett attprogram samma syn
inte får förledas alla elever på visst haratt tro att ettman program

förutsättningar.samma
Kursutforrnad gymnasieskola för alla 1994:39I Ds.rapporten

redovisades annorlunda uppdelning den målgrupp ären av som
gymnasieskolans elever. Flertalet elever de följer gymnasiesko-är som
lans huvudvägar, de elever går igenom gymnasieskolan påsom
normaltid i de normala formerna. finnsoch Men i gymnasieskolan
också, och har alltid funnits, elever inte följer huvudvägama utansom

dei stället behöver sidovägar eller omvägar. elever bl.a.Dessa är
i fråga studier i gymnasieskolansom om
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vill inte kanmen
kan inte villmen
både kan och vill hindrade olika skälärmen av
varken kan eller vill måstemen-

hellervarken kan eller vill inte måste.men-

vill kanTill elever räknas i Kursut-inte rapportengruppen som men
gymnasieskola för alla de motiverade harformad eleverna som

störningar, olika handikapp, dyslexi eller inlärningssvårigheter it.ex.
olika ämnen.

förut-Till elever kan vill hör de harintegruppen som men som
intresserade; de tycker meningslös;sättningar inte skolanär är sermen

härinte vad kan använda den till; har andra och starkare intressen;man
finns de omotiverade eleverna.

elever både kan och vill hindrade; oftaTill ärgruppen avsom men
till, invandrar- och flyktingelever intebrister kan rättas t.ex. somsom

tillräckliga kunskaper i svenska och har bristfällig skolgång;har som en
personliga problem,hit hör också elever med sociala svårigheter m.m.

kanTill elever varken eller vill måste hör de somgruppen som men
har tryck sig gå där,inte vill gå i gymnasieskolan påett att t.ex.men

ungdomsarbetslöshetenfrån föräldrarna, m.m.genom
eller hellerTill elever varken kan vill mästeintegruppen som men

från börjanhör de inte söker till gymnasieskolan för de redanattsom
de handikapphar sådana brister i sin utbildning har allvarligtatt ett

jämfört med andra elever.
framhållahar velat påminna denna redogörelse förKommittén attom

sigskolsystemet- och i synnerhet gymnasieskolan måsteatt anpassa-
till eleverna.

andel årskullen slutförbetydligtDet är större gym-av som enen
nasieutbildning 1990-talet för år sedan dessutom gårpå 15-20än nu-

Kommit-utbildning. avsevärd framgång.de flesta treårig Detta är enen
för förbättringaremellertid det finns ytterligaretén utrymmeattanser

gymnasieskolan inte minst inom kämämnena påresultatet i helaav -
med yrkesämnen. Kommittén beskriver någravissa programmenav

möjligheter i följande.sådana det
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iresultatenförbetydelseGrundskolans8.5

gymnasieskolan.

godharelevernadetviktigthurunderstrykas är attinte enkanDet nog
gymnasieskolan.börjardegrundskolanfrån närkunskapergrund av

förmårgrundskolanbetydelsenframhålla attocksåvillKommittén av
eleverAndelenlära.lustelevernasförstärka att somochbibehålla

deökatharnågraellernågot ämnenibetyggrundskolanlämnar utan
åren4.senaste

4,6 %1991/92
%4,71992/93
%4,71993/94

elever709% 55,81994/95
%.5,81995/96

betygoch1997gymnasieskolan vårengårelever, varsutDe som
kommittén,redovisasstudierterminersfemrespektivefyraefter av

1994.höstengymnasieskolanbörjade
ämnesbetyg ärsaknarelevertillorsakernavanligaste attDe tre

svenskaoch/ellerhemspråksundervisningideltagitde som1994/95 att
hafteller%studiegång 1,2anpassadhaftde%,andraspråk 1,5 att

%.1,4frånvarostor
elevernahardelbetänkandetandrai detredovisadekommitténSom

grundskolanfrån ängenomsnittsbetyglägrevissa avsevärtpå program
dvs. ByggprogrammetNaturvetenskapsprogrammet,påeleverna t.ex.

2,90fritidsprogrammetochkvinnor, Barn-för3,32ochför3,09 män
och3,33respektive2.87Fordonsprogrammet3,22,respektive

respektive 3,14.2,79Industriprogrammet
gamladenigåtthargymnasieskolanigåreleverDe nusom

ochhögreambitionernagrundskolan ärdengrundskolan. I nya
fårelevernaförharSkolantydligare. attskolanpåresultatkraven ansvar

resultat.godkändamedgrundskolanslutföraförde behöverstöddet att
ibetyggodkändaskall haelevernapåinförts kravdärförhar attDet

ochnationelltbörjafåförMatematikochEngelska attSvenska,
intedetinnebärabör1998/99. Detta attfr.o.m.specialutfonnat program

kunskaperelevernasskillnader ilikafinnaskommer storalängre att
nationellai dag pådeteller görklass program.inom somgruppen

128Skolverkets4 1997:1; rapporti siffrorSkolan nr
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Under föregående läsår har de första betygen enligt det be-nya
förtygssystemet grundskolelever,satts nämligen i årskurs Andelen

elever inte nått kunskapsnivån för Godkänd och därförsom inte fick
något betyg väcker Det återstår läsår till dessa eleverett skall lämnaoro.
grundskolan och kommittén utgår ifrån skolorna ytterligareatt gör
ansträngningar för eleverna skall nåatt förgränsen Godkänd. inteOm
grundskolan lyckas i sin uppgift kan det komma medföra andelenatt att
elever på Individuella i gymnasieskolan blirprogrammet höstenstörre
1998 tidigare år.än

Det viktigtär grundskolan lämnar informationatt till gymnasieskolan
enskilda elevers särskilda behov stöd.om Närmare 90 %av av

gymnasieskolorna får någon information fråntyp grundskolanav om
elever de skall lämna Kommitténöver. det angeläget medsom ettanser
bra samarbete mellan grundskolan och gymnasieskolan. Det gäller såväl
information i grundskolan vilka utbildningar finns iom som gym-
nasieskolan och vad valet innebär information från grundskolan tillsom
gymnasieskolan enskilda elever. Stadiegränsema mellan grundskolanom
och gymnasieskolan kommer bli markerade behörighets-att närmera
reglerna för de nationella och specialutformade kommer attprogrammen
gälla. Däremot bör enligt kommitténs mening de administrativa

mellangränserna gymnasieskolan och grundskolan bli mindre svårfor-
cerade så lämpliga lärare med anställningatt och huvudsaklig tjänstgö-
ring i grundskolan kan anlitas för stödundervisningatt till elever ige
gymnasieskolan har brister från grundskolan. I detta fall detsom synes
Individuella mindre bundetprogrammet formella gränservara änav
gymnasieskolan i övrigt.

8.6 Möjligheterna inom gymnasieskolan

Elever inte uppfyller behörighetsbestämmelserna för nationella ochsom
specialutformade kommer fr.o.m läsåret 1998/99 få gå påprogram att
individuellt formEn kommer det praktikprogram,attprogram. vara som

i utvecklingsplanen.omnämns Kommittén begränsar sin redovisning i
avsnitt 8.5.6 till det nuvarande individuella programmet.

Inom de nationella och specialutformade finns ett stortprogrammen
antal möjligheter för hjälpa elever inteatt klarar gymnasieskolansom
på någon huvudvägama. innebärDet elever harav t.ex. att som
studiesvårigheter på grund funktionshinder iett utsträckning börstorav
kunna gå i vanliga gymnasieskolor. Kommittén kommer behandlaatt
de olika möjligheterna utförligt i det följande.mera
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stödundervisningbestämmelsergymnasieforordningenifinnsDet om
§kap. l8specialundervisningoch

helaförundervisningstidenutökamöjligheterfinns attDet gym-
den.delareller förnasieutbildningen av

bortväljaeleverför ämnemöjlighetenockså ettattfinns somDet
reduceratmed, s.k.svårigheterpåtagligahareleven program.

Detelevernaslåta intressemöjligheterfinns styraDet att mera.
och arbets-innehållvalkursvalsåväl elevensgäller eget avsomav

falletsistnämndadet ärintresse. Itill elevernasanknyterdeformer så
inflytande.fårelevernaförutsättningdet atten

gymnasieskolaniarbetsformernaförändramöjligheterfinnsDet att
i olikakunskapervärdetochsammanhangklarareelevernaså avatt ser

ämnen.
villmetoderoch dessa närmarebehandlarkommitténInnan en avvar

områdedettaambitioner påkommunernashurberörakommittén
skolplanema.uttryck itillkommer

skolplaners uttalandenallmännainnehållergranskadeAlla om
skolplanemahälftenstöd.särskilt Ibehovmedför eleverinsatser avav

olikaåtgärdsprogram,studieplaner,individuellauttalandenfinns om
finnsskolplanemahälften ut-nivågruppering. Iellerstudietakt av

kurator,skall finnas,personalsärskild t.ex.vilkentalanden somom
anvisningardock ingafinnsregel närmarespecialpedagoger. Ipsykolog,

stödjas.skallelevernavilketpå sättom
behovmedeleverskrivningarfinnsarbetsplanerlokalaflestadeI om
någraabstrakta. Iochgenerellarelativtdestödsärskilt ärmenav
skriv-ochfor Läs-arbetsplanersärskildafinnsgymnasieskolor t.ex.

centrum.
med behoveleverforundersökt hurocksåharSkolverket resurserna

rektorsenligtårendeförändratsharstöd senaste tresärskiltav
varitdeökat, 13 att40 %rektorerbedömning. 18 att resursernasvarar

%i 40ökatminskat. Trotsdeoförändrade, 12 att avatt caresurserna
nuvarandedenändårektorernamajoriteten attansågskolorna av

läggsotillräcklig. Resurserekonomiska ärpåtillgången resurser
iStödetskrivsvårigheter/dyslexi.ochmed läs-på eleverföreträdesvis

lägre.prioriterasengelskaochmatematik
därläroplanen,framgårstödja eleverskyldighetKommunens att av

genomgåskallungdomargymnasieskolanmålet för är attdet attanges
gymnasieutbildning.fullständigen

och stödhjälpSkolverksrapportkommande5 tillarbetsmaterialEnligt omen
gymnasieskolani
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8.6.1 Stöd- och specialundervisning

För elever har behov stöd i skolarbetet underextrasom av en
begränsad tid skall stödundervisning anordnas... För elever harsom
behov särskilt stöd får specialundervisning anordnas inom klassenav
gymnasieförordningen kap.8 1 §.

denI gamla gymnasieskolan fanns särskilt statsbidragett motsvaran-
de 0,65 lärarveckotimmar klass 16 eller 30 elever för stöd- ochper om
specialundervisning. Resursen räckte endast till exempelvis speciallä-en

för 800 elever. finnsDet inte något mått förrare resurserna
stödundervisning i dag traditionen från den gamla tidens knappamen
resurstilldelning stark.är

Ett syfte med stöd- och specialundervisningen hjälpa eleverär att
kommit efter i undervisningen. Ett syfte undvika deärsom annat att att

elever sig inte kunna klara undervisningens krav lämnarsom anser
gymnasieskolan.

Skolverket har f.n. projekt, Hjälp och stöd iett gymnasieskolan.
Resultaten från projektet kommer redovisas i skallatt rapporten som
föreligga hösten 1997 kommittén har fått tillgång till arbetsmaterial.men
Resultatet visar skolorna stödinsatseratt många slag kompan-ger av
jonlärare, med långsam studietakt, speciallärarinsatser ochgrupper
datorstöd. deAv intervjuade speciallärama hade drygt ingen40 %
formell specialpedagogisk utbildning, i regel lång erfarenhetmen en av

hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter.att Skolledare och lärare
antalet elever med läs- och skrivsvårigheteratt ökat deanser senaste

aren.
Kommittén har behandlat frågan behovet speciallärare iom av

kapitel 4 Styrningen gymnasieskolan.av
Kommittén har vid sina besök funnit exempel på kreativa lösningar

för stödet till elever såsom eleverna själva fått välja vilken lärareatt de
vill ha hjälp särskild svensk- eller matteverkstadav, m.m.

Kommittén vill för sin del framhålla hur viktigt det eleverär att som
har svårigheter i något tidigt uppmärksammasämne och får stöd i en
form dem. Undersökningen studieavbrott och mindresom passar om

gymnasieskolan°studiekurs i många exempel på hur brister i läraresger
eller rektors tolkning elevers nödsignaler leder till elever iattav
stället lämnar eller gymnasieskolanämnet helt och hållet.

6 Skolverkets 85rapport nr
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timmarsmotsvarandeeffektivarestödinsatser änTidiga avsevärtär
Ickeoch fått betygethela kurseneleven gåttsedanundervisning

godkänd.

undervisningstidenUtökning8.6.2 av

liggergymnasiepoängmedgymnasieskolans storadenI systemnya
tid.behovundervisningstiden efter elevernasvarieramöjligheter att av

användningenkursutformning harkapitel 7framgåttSom avomav
till 68 %gymnasieskolorna år 1994frånökat 45 %studietaktolika av

iendastemellertiddetförekommerdär dettaskolor ärdeår 1996. I
väljakanelevernaEngelska, därMatematik ochoftastnågra ämnen,

dennaförvånandefinner detKommitténstudietakt. attolikamellan
omfattning.i litenutnyttjas såmöjlighet

gåhar elevkap. 16 §gymnasieförordningen 6 rättEnligt att enom
rektor såkursen. OmGodkänd påfått minstintehan/honkurs om

tredjeelev gå kursensärskilda skäl, kandet finnsförbeslutar att enen
gång.

förekommerutsträckning deti vilken attosäkerKommittén är om
tillämpas. Detfall gångikursgådenna elevens varträtt att enom en

erbjuds någraelever timmarsfalletoftare är attvarasynessom
införi veckanminuteri kursen. 60införundervisning tentamenny

Skolverketsde intervjuerskolor ifleranämnsomtentamen somav
det betygssystemet.uppföljningenled ipersonal gjort ett nyaavsom

berettseleverförekommerocksådetmedvetenKommittén attär attom
bildnej.de tackat Denundervisningfåtillfälle att somatt menmera

mindrevaltelevernaundersökningeni denförmedlas nyssnämna somav
studier7 sigbrytti skolandock ingenavbrutit sinaellerstudiekurs är att

undervisningen.reguljärafölja med densvårigheterderas attom
elevererbjuderskolornasjälvfallet lovvärtdetKommittén finner att

inserintefall kanske elevernamångainför Iundervisning omtentamen.
detmeningkommitténsEnligtförrän då. ärhjälpbehöverdeatt mera

svårigheternadåundervisningfårdeför elevernabättreännu om mer
de följerdenundervisningfårdeantingen så utöverförst sig,visar att
följerbörjande fråneller såkurskamratermed sinatillsammans att en

antaletdenundervisningstimmarmed fler änkurs motsvararsom
gymnasiepoäng.

7 Skolverket 85rapport
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Flera kommuner har också klasser där undervisningen frånstartatnu
början upplagd på fvra år.är

behörighetsvillkorenDå börjat gälla måste elever inte uppfyllersom
dem börja sina gymnasiestudier i individuellt Kommitténprogram.
finner det angeläget elevernas övergång från individuelltatt till
nationellt underlättas och använder den flexibilitetattprogram man som
den gymnasieskolan har eleverna på individuelltattnya genom program
också får tillgång till kurser kan tillgodoräknas på nationelltettsom

Genom eleverna får börja med sina karaktärsämnenatt blir deprogram.
motiverade för studier i gymnasieskolan. Det bör elevernasmera vara

val kurser och behov och organisationen får intestyrav ettsom vara
hinder för det. Det viktiga eleverna har fullständigär utbildningatt en

de går gymnasieskolan.när ut

8.6.3 Reducerat program

Enligt gymnasieförordningen 5 kap. 16 kan§ elev befrias frånen
undervisningen i eller flera kurser eleven önskar det och haren om
påtagliga studiesvårigheter inte kan lösas på Elever kansätt.annatsom
befrias från högst 10 % och beslutet fattas rektor.av

Reducerat det i det gamla kalladesmotsvarar systemetprogram som
för mindre studiekurs. de eleverAv gick gymnasieskolan vårenutsom
1996 hade 3,6 % mindre studiekurs. 3,4 % hade mindre studiekurs av
dem gick nationellt Om ocksåut Individuellt ochettsom program.
Specialutformat inräknas hade 3,5 mindre% studiekurs 3,8 %program

och 3,2 % kvinnorna.männen elevernaAv utländskmedav av
studiekursbakgrund hade 6,7 mindre% Andelen elever med mindre

studiekurs kommunerskiljer sig mycket mellan olika några fall harI
kommuner med andel elever med mindre studiekursstor hög andelen
elever fullföljt gymnasieskolan inom fyra år. I andra fall andelenärsom
mindre studiekurs låg andelen slutfört gymnasieskolan ändåmen som
hög. Och i ytterligare fall har kommunen andel mindre studie-storen
kurs och jämförelsevis låg andel elever fullföljt sin utbildning.en som
Det således svårt finnaär någotatt mönster.

Kommittén självfallet angelägenär så många eleverattom som
möjligt skall fullfölja gymnasieskolan med fullständigt program.
Kommittén dock det allvarligt eleverär på grundattmenar om av

8 Skolan i siffror 1997:1, Skolverkets 128rapport
9 Skolan Jämförelsetal för skolhuvudmän; Skolverkets 129rapport nr
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helt ochgymnasiestudieravbryteravsevärda svårigheter sinai ämneett
alltför svåralämnar det dåbättre eleven justhållet. fall detI så är att

ipå livet.gårDet ämnet nyttämnet. att ta senareupp

och inflytandeintresseElevernas8.6.4

förför intressehar konstruerats elevernasgymnasieskolanDen attnya
Bakgrundenderas studieprogram.kurs skalloch avgöragrenprogram,
förstahands-sittelever kommit pådet visat sigtill detta är attatt som
Kommitténelever.utbildning i högre grad andrafullföljer sinval än

också itillgodosesvikt vid elevernas valframgått,fäster, attstorsom
Kommit-stärks.ställning i detta avseendeoch elevernaspraktiken att-

tillgodoseskyldig efterkommunen blirföreslårtén sträva attattatt
elevernas val.

få sina vallåta elevernaifrån tillräckligtemellertid långtDet attär
fårviktigaste elevernadet allratillgodosedda. Kommittén är attattanser

Eleverna harutbildningen bedrivs.i den valdapåverka hur arbetet
arbetet ii fallmöjlighet till sig kunskapmycket störreavsevärt att ta

förutsättningar.intressen ochhänsyn till elevernasklassen tar
skall hagymnasieskolan innebär elevernaBudskapet den attatt nya

Kommitténarbetar i skolan.ha undgått någoninflytande kan inte som
i kommu-öka elevers inflytande högaockså ambitionerna ärattvet att

i sitt yrkehar funnit stimulanslärareoch skolor. Många genomnyner
mycketfåttockså funnit deelevinflytande. harmed Dearbeta attatt

motiverade elever.mera
hur under-sig bästockså lärarefinns dockDet vetasom menar

intebehöva fråga eleverna. Envisningen skall läggas attutanupp
planerarelevinflytande lärares.k.ovanlig formalltför är att enav

färdigatill deteleverna ställningoch sedan låterundervisningen ta
också exempel på eleverdet finnsförslaget. attMen motatt protesterar

planerat.inget är
utbildningviktig del elevernasdetKommittén attvara en avanser

innehållet i kurs. Denuppläggningen ochoch diskuteramed enavvara
för kursenochökat intressetid detta etttar motsvaras engagemangav

hos eleverna.
mellanliggabalansen skallfråganKommittén att om varmenar

för elevernasundervisningen ochlärarens planering utrymmetav
läraryrket.ihör till de utmaningarnainflytande undervisningenpå nya
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Arbetsformer8.6.5

båda delbetänkandenKommittén har i sina framhållit vilken stor
betydelse arbetsformema har för elevernas studieframgångar. Vi
sammanfattade framgångsrikavår på skolor så:syn

De alla skolledning förändringhar stöder och lärare ären som som
förändringsagenter. har målen i läroplanen ledstjäma, elevernasDe som
behov undervisning utgångspunkt och fixerade vidmindreärav som

och vid resultatet.undervisningstimmar Eleverna har inflytande påmer
arbete och lärarna samarbetar.sitt

Kommittén vill komplettera den bilden framgångsrikamed att
arbetsformer också leder till eleverna får abstraktadet för dematt
kunnandet konkretiserat, samarbete mellannärmaret.ex. ettgenom

gymnasieskolan och samhälletämneskurser, mellan arbetsplatser och i
övrigt. den gamla gymnasieskolan fick eleverna yrkeslinjema sinaI på

yrkesämnet.matematikkunskaper yrkeslärare i dag villDengenom som
vidga sin kompetens i matematik högskolestudier får börjat.ex. genom
med studera gymnasienivå för få behörighet för högskolestudi-att att
er.

kommitténs första delbetänkande beskrevs olika förnyaI sätttre att
arbetsformerna, s.k. infårgning, problembaserat lärande och under-en
visning ielevensätter centrum.som

Kommittén har under arbetet fått allt för deförståelsestörre
svårigheter också lärarna ställts inför i den gymnasieskolan. Desom nya
svenska gymnasielärama har inte fått fortbildning stödmaterial påoch
det de norska lärarna fått inför Reform 94. Somsätt t.ex. ettsom
exempel kan Rammeplan for pedagogiskGrunnmodul inämnas att
upplaering inleds med målet deltagarna efter utbildningen skall haatt
skaffat sig insikt i bl.a. läroplanernas centrala ideer. Kommittén har

konstatera liteupprepade gånger måst de svenska lärarna fått alltföratt
möjlighet varandra ellerdiskutera med och på så tillsammanssättatt

utvecklavarandras exempel arbetsformerna.genom

Individuella8.6.6 IVprogrammet

Elever inte kommit in nationelltpå skall erbjudassom program
gymnasieutbildning Specialutformatpå eller individuellt Ettprogram.
individuellt skall bl.a. syfta till stimulera elevenatt attprogram senare
gå till nationellt skollagen kap. 13 §.5över ett program
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förstyrelsenfastställsfölja plan,skallpåUtbildningen IV avsomen
medpr0p.1990/91:85, Växaskollagentillförarbetenautbildningen. I

bl.a.:kunskaper, 186 sägss.
till,syftarutbildningenvadframgåskall detplanAv denna t.ex.

planentidoch hur långiingårvilka kurser programmet somsom
utbildningen.förfastställas styrelsendärefterskallomfattar. Planen av

verkligen kommerplanenförgarantier attfår elevenPå detta attsätt
följas.

Utbildningenutbildning på IV.erbjuderkommunerSamtliga numera
i kommunen.eller komvuxtill skolaförlagdfallallra flestai deär en

ochkommunalförbundiingårbl.a. defå kommuner,Några som
tillIV-eleversänder sinafåtal IV-elever,medkommuner ett annan

kommun.samverkande
nedanståendeIV° framgårårenunder deElevantalet på senaste av

tabell.

läsårendeIndividuella senastepå programmet treantalet eleverTotala

Andel %elevantal, IVTotaltLäsår av
gymnasieskolansoktoberden 15
elevantal

åktotalt Iåk S:aåk 32åk I

12,2879 5,1318 15519970 11994/95 13
12,717 233 5,55025661995/96 165 115
11,55,216 020647592781 11996/97 13

på IV,betydligtbakgrundutländskmed störreelever ärAndelen
%Andelen 54 ärgymnasieskolan, 14,3 %. mäni hela34,8 %, än

%.kvinnor 46andelennågot änstörre
utvärdering" endastharIVgenomfördSkolverketEnligt enavaven

verksam-skriftliggymnasieskolornaundersöktadefjärdedel enav
dettaFlera rektorerindividuellaför dethetsplan programmet. somser

detanmärkningsvärtdet ännukonstaterarSkolverket attbrist. äratten

Skolverkets° 74, 1996Skolverkets rapporti siffror 1995Skolan rapport nr
130Skolverkets103, 1997 rapport nrnr

Skolver-framtidenför" flexibeltindividuella ettDet programmet program-
93kets rapport nr

6-l70934
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efter år finns kommuner inte har fomiellt fastställda planer förtre som
sina IV-elever. I tillsynsärende, där förälderomnämnsrapporten ett en
klagat sin individuella Eftersomöver eleven inte haftsons program.
någon fastställd studieplan riktar Skolverket i sitt beslut kritik mot
kommunen.

deI 17 Skolverket undersökta kommunerna30 lokal-IVärav av
mässigt integrerat med gymnasieskolan. övrigaI kommuner har vissaIV
lektioner i gymnasieskolan eller hela verksamheten i speciella lokaler
ungdomscentrum.

den avslutandeI diskussionen i framhåller Skolverketrapporten
kommunens samlade för alla ungdomar under och20 åransvar som en
konsekvens därav behovet samarbete mellan gymnasieskola ochgottav
socialförvaltning. fullgörandeFör kommunens välär ettav ansvar
fungerande ovärderligIV resurs.en

bildDen kommittén fåttIV studiebesök,av som genom egna-
Skolverkets utvärdering och enkät iär stort settgenom en egen -

positiv. Kommittén redanansåg i sitt första betänkande väl fyllerIVatt
sin uppgift, lärarna lägger möda för hjälpa eleverna ochatt stor attner

många elever efter övergår till nationellaIV dennaAttatt program.
uppfattning riktig har bekräftats under kommitténs fortsatta arbete.var

framgårSom tabellen har årskurserna 2 och 3 IV ettav ovan
betydligt lägre antal elever årskurs visarDetta det finnsän att ett
antal olika elevströmmar till och från IV.

elever frånEn går grundskolan direkt till ochIV övergårgrupp
till nationellt eller lämnar gymnasieskolan. Enettsenare program annan
elever börjar nationellt avbryter olika skälettgrupp program men av

sina studier där och i ställetövergår till eller lämnarIV gymnasieskolan.
de elever blir kvar fleraAv år harIV många invandrarbakgrund.som

Skolverkets utvärdering har gjortsI vissa bearbetningar SCB:sav
skolstatistik för belysa elevströmmama till och från Enligt dennaIV.att
statistik hade de elever33 % i oktober 1994 återfanns på IVav som
kommit från grundskolan, kommit från22 % tidigare och % frånIV 17

Övriganationella elever hade28 % året inte iinnan gåttprogram.
gymnasieskolan. Till denna hörde många elever på Introduktions-grupp
kurs för invandrare.

Skolverket har undersökt de elever fanns på i oktoberIVvar som
1994 befann sig dvs.år i oktober 1995. Därvid visar det sigett senare,

den övergången från tillIV nationellt i regelstörstaatt ett ettprogram
med yrkesämnen gäller elever kommit till direkt frånIVprogram som

grundskolan Betydligt60 %. lägre övergång 25 har elever% som
kommit till frånIV nationelltett program.
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högsthelt lämnat gymnasieskolanelever efterAndelen IV ärsom
ochföre gått på nationelltbeträffande elever IV56 % ett programsom

grund-kommit till direkt frånbeträffande elever IVlägst %12 som
lämnatundersökning visar inte de eleverSkolverketsskolan. vart som

en antydantagit det finnsgymnnasieskolan efter IV vägen attommen
komvux".till folkhögskola ellerökande antal elever söker sigett

visar klart fungerar bästrefererade statistiken IVhärDen att som
direktbörjar pånationellt eleven IVsprångbräda till ett program om

kommit in nationelltförst påefter grundskolan. Elever ett programsom
till har tydligenför övergå IVoch misslyckats där sämreatt senare

fullständig gymnasieutbildningkunna fåförutsättningar för ettatt en
nationellt program.

behörighetsbe-fr.o.m. läsåret 1998/99gällertidigareSom nämnts nya
specialutformade Eleverochstämmelser för nationella somprogram.

grundskolanefterbehörighetskraven får dockuppfyllerinte rätt att
bedöma hur detta kommeri dag svårtövergå till IV. Det attär att

uppfattningenligt kommitténspåverka elevantalet på IV. Det är
elevantalet pådär bedömerdet i varje kommun,angeläget attatt man

iberedskap för förstärkaöka, finns IV:skommerIV attatt resurseren
personal.form lokaler ochav

positiveleverna har på IVIntervjuerna visar klart ävenatt en syn -
början varit negativa.ide elever som

de finnsgymnasieeleverkänner sig inteAlla IV-elever även omsom
iandra elevernadeltar tillsammans med dei skolkatalogen ochmed

ochfriluftsdagar och konserter. Rektoreraktiviteter, t.ex.gemensamma
sigIV-eleverna kännerövertygadelärare däremotär att somom

gymnasieelever.
dessutomi utsträckning lärareIV-eleverna undervisas stor av som

rekrytering-framhållernationella Rektoremaundervisar på attprogram.
grundsko-grannlaga uppgift. Speciallärare fråntilllärare IV är enen av

ofta med i lärarteamen.lan finns
vanligtnationella relativtmellan ochSamläsning IV ärprogram

A-kursen ifrämst estetiska ochförekommande. gällerDetta ämnen
Matematik.

stärka derasregel IV-eleverna i syftePraktikinslag erbjuds i att-
vanligtdem en välbehövlig paus.självförtroende eller för Enatt ge

andra falldagar praktik i veckan.modell två eller Iförekommande är tre
praktikveckor.IV-eleverna helahar

framhållergruppstorleken.varierarundervisningen LärarnaI att
med tankeinte heller alltför småf°ar förinte stora menvaragrupperna
och detarbetspass vanligaskolningen.den sociala Längre ärpå är

uppgifter.kunskapsluckor får tid slutföra sinamedviktigt elever attatt
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undervisningenI den personliga kontakten lärare-elevär synnerligen
viktig. Lektionema inleds inte sällan med socialt samtal för skapaett att
denna kontakt. Eleverna på IV uppskattar den relationen mellannära
lärare och elev. En de intervjuade eleverna har sagt:av

På IV individ, detpå nationellaär programmetman en var man
bara i mängden.en

förstaDen tiden på söker lärarnaIV elevernas kunskapsnivå.utröna
Vissa lärare använder medan andra dialog lärare-elevtest attanser en

bättre. Analysen elevernas förkunskaperär bildar grunden för denav
fortsatta undervisningsplaneringen och eleverna känner sig delaktiga i
denna planering. Gymnasielärare, undervisar i kärnämnen, beskriversom
hur de sin undervisning efter elevernas behov i betydligtanpassat större
utsträckning på på övrigaIV iän Lärare yrkesämnen på IVprogram.
har ofta redan erfarenhet individualiserad yrkesundervisning.av

IV-lärama har behov samarbete med lärarkolleger.ett stort av
Arbetslag med lärare i yrkesämnen och andra ofta före-ämnen är
kommande.

Elever med invandrarbakgrund vill bryta sin isolering och få kontakt
med svenska elever. underskattarDe ofta svårigheten lära sigatt
svenska. Motsättningar kan mellanuppstå elever från olika invandrar-

och mellan elever på Introduktionskurs för invandrare ochgrupper
övriga IV-elever.

elevperspektivI kan IV lämplig studiegång för eleverett vara en
med kunskapsbrister från grundskolan och sociala problemstora men
också för elever kommit in felpå och elever harsom program som
speciella utbildningsönskemål för elever går år påsamt gärna ettsom

förberedelseIV för år på nationellttre ettsom program.
För många elever innebär tiden på IV startpunkt på vägen moten

utbildning. Enligt Skolverkets utvärdering lyckas verksamheten på IV
i utsträckning med eleverna stöd för fortsatt utveckling ochstor att ge
utbildning.

Skolverkets utvärdering knappast något hur fungerar isäger IVom
kommuner inte har några nationella dessa kommunerIsom program.
medför frånövergång nationellt till och viceIVett etten program versa
byte utbildningsort och kommittén har det intressantansett attav
undersöka detta försvårar elevernas övergång.om

Från kommitténs sekretariat utsändes i början 1997 enkätav mars en
till 40-tal kommuner enligt skolstatistiken har ingetIVett som men
nationellt undersökningenI ingår inte kommuner tillhörprogram. som



alla 165förutbildningfullständiggymnasieskola förEn1997:107SOU envar en-

tillsänder sina IV-eleverkommunerkommunalförbund och annansom
kommun.

Antaletmindre kommuner.enkätundersökning gäller 37Kommitténs
genomsnitt 23.ieleverAntaletfrån till 54.varierar 2 ärIV-elever

%,grundskolan till 31,5från IVkommit direkt ärAndelen elever som
oktober 1994.riksgenomsnittet %33lägrealltså något än

i% IVjämföra med 34,8invandrarelever %7Andelen är att-
1996/97.riket läsårethela

iÖvergången efter IV ännationella störretill synes varaprogram
deföljaemellertid anledningfinnskommuner. Det attövriga upp om

fortsattfår någonnationellttillgårinteelever över programsom
individuellaettårigaefter detutbildning programmet.

fåri vissa kommuneri kärnämnenframför alltUndervisning menges
yrkesämnen,bl.a.andraiundervisning ämnen,IV-elevema även

under-kommunoch musik.religionskunskap Idatakunskap, gesen
hemkunskap.ioch iomvårdnadvisning i en annan

fritt val.efter Ivälja vissa kurserfår elevernakommunerI några en
mediaundervis-kommunridundervisning, ierbjudskommun en annan

körkortsteori.i två kommunerning och
mindre kommuneri regel närai dessa ärförUtmärkande IV en

undervisnings-i formoftakomvux,samverkan med gemensammaav
ochgrundskole-bådekomvuxundervisningDenna avsergrupper.

folkhögskolan påsamverkan medskerkommungymnasiekurser. I en
orten.

speciallärareundersökning finnsi kommitténskommunernafleraI av
i någraadjunkter,finnsflesta kommunernadeundervisar på IV. Isom

mellansta-grundskolansundervisat påtidigarelärarefå kommuner som
lågstadium.ellerdium

enkätsvarläsår. någralängre Isällan påfinns IVEleverna än ett
frånkunskapsbristemaläsår kunnapåsvårighetenpåtalas ettatt reparera

motverkasökaviktigastframhålls detgrundskolan. I är attattett svar
huvudtill studierinställningnegativa över taget.elevernas

bedömningsammanfattandeKommitténs8.7

redanmyntadesuttryckalla.skola för DettaenGymnasieskolan är
ökadeintagningsplatsertid. Antaletgymnasieskolansden gamlaunder

kunnaskulleså önskadegrundskoleelever tasallasuccessivt så att som
skapadesstudiesvårighetermedhjälp till elevergymnasieskolan. Föri

specialundervisning.ochför stöd-statsbidragsresursersärskilda
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Även den gamla gymnasieskolan kvantitativt en skolaom sett var
for alla återstod mycket inre arbete för skolorna skulle kunnaatt ge
framför allt de eleverna meningsfull undervisning.svaga en

Kommittén har i detta kapitel behandlat mängd olika möjligheteren
gymnasieskolan kan använda för hjälpa elever harsom att som

studiesvårigheter. Det kommittén vill med dettasäga möjligheternaär att
finns de inte alltid utnyttjas.attmen

Sveriges ambitioner höga detär gällernär hela årskullenatt ta emot
i gymnasieskolan. 98 % går direkt till gymnasieskolan från grund-
skolan och ytterligare l procentenhet börjar efter årett av annan
sysselsättning. Det andelär årskullenstörre slutforen av som nu
gymnasieskolan iän gymnasieskolantogs på 1970-talet.som
Dessutom slutför flertalet treårig utbildning. Detta ärnu en en
avsevärd förbättring gymnasieskolans resultat.av

Kommittén ambitionen måsteatt höjas till tillmenar attnu se
alla elever kommer efteratt fullföljd gymnasieutbildning.ut

Gymnasieskolans resultat redan braär vid internationellnu en
jämförelse. Kommittén dock det kan bli bättre skolornaattanser om

och kommunerna utnyttjar de möjligheter densom nya gym-- -
nasieskolan ger.

Uppmärksamheten har alltför ensidigt riktats betygen. Gym-mot
nasieskolan har också andra mål, alla ungdomart.ex. att ge
möjlighet till harmonisk och allsidig utveckling och utvecklaen att
förmågan arbeta självständigt och tillsammansatt med andra. De
kunskaper i läroplanens övergripande mål deärsom anges som
arbetsgivare främstsätter inte framgår elevernas betyg.men som av
Hur eleven uppträder i olika situationer bör i utveck-tas upp
lingssamtal mellan lärare och elev.

Kommittén redovisar uppgifter betygsresultat urvalettom som
elever fått efter fem terminers studier. Officiell statistik över
slutbetyg enligt det betygssystemet tillgänglig först iär börjannya

våren 1998.av
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fåttelevernai genomsnittterminers studier har 3 %Efter fem av
Engelska A,Svenska ikämämneskursen A, 5 %godkänd iIcke

Matematikoch i A.Religionskunskap %A 7och hälsaIdrott samt
mellan olikaskiljer sig dockBetygen avsevärt program.

i kärnäm-godkända betygandel IckemedPå storprogram
borde kunna ökalågt och skolorna ansträng-elevantaletneskurser är

frågadetfor det fåtal eleverlämpliga åtgärderfinna ärningarna att
om.

följandepåuppmärksamhetensärskilt fastaKommittén vill
punkter.

ambitionerna.de höjdagrundskolanviktigtDet motär att svarar
fåindividuellasker kommerdetta inte emotOm att taprogrammet

ökad andel elever.en
bör öka.och gymnasieskolangrundskolanSamarbetet mellan

tillsprångbrädabästfungerarIndividuella programmet som
Eleverdirekt efter grundskolan.börjarnationellt elevenomprogram

fåkantillgång till kurser debör fåindividuellapå somprogram
Specialutformatnationellt ellerövergår tilltillgodoräkna då de ett

program.
tidigt ochstudiesvårigheter bör uppmärksammasharElever4. som

såsomform demfå stöd i passaren som
specialundervisning,stödundervisning och

utbildningen,hela ellerundervisningstiden i delarutökning avav
olika studietakt,dvs.

genomgång kurs.avny
avsevärdadär de harelever lämnarbättreDet ämneär ettatt

s.k.gymnasieutbildning,sinde avbryter helasvårigheter än att
reducerat program.

för kursintresse ocheleverna skall ha ärFör att engagemang en
inne-uppläggning ochfår med och diskuteradet viktigt deatt vara

håll.
ocheleverna sammanhangArbetsformema måste syfta till7. att ser

värdet kunskaper i olika ämnen.av
varandra ochdiskutera medfått för lite möjlighetharLärarna att

utvecklavarandras exempeltillsammans ochpå så sätt genom
arbetsforrnema.
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Betygsfördelning på Barn- och fritidsprogrammet
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påBetygsfördelning Fordonsprogrammet

Karaktär 1

Arbetsmiljö

Samhällsk.

Religion A

Nat.kunsk.

Idrott hälsa0

Estetisk v

Svenska A

Matematik A

Engelska A

0% 10% 20% 30% 40% 80% 100%50% 60% 70% 90%
IIG BG EIVG IIIIIMVG

MedieprogrammetBetygsfördelning i

Karaktär

Karaktär 2

Arbetsmiljö

Samhällsk.

Religion A

Nat.kunsk.

hälsaIdrott o

Estetisk v

Svenska A

Matematik A

Engelska A
iI ii iIr i I I

100%80% 90%60% 70%40% 50%10% 20% 30%0%

IMVGIG DVGIIG



170 En gymnasieskola för fullständig utbildning för alla SOU 1997:107envar en-

Betygsfördelning på Naturvetenskapsprogrammet

Karaktär 1

Karaktär 2
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slutsatserKommitténs9

för följa utvecklingen i gymnasieskolankommitté tillsattesDenna att
räknas i de direktiv, regeringarinom antal områden tvåett upp somsom

beslutat sammanfattning direktiven finns i kapitel ArbetetEnom. av
helheti kommittén. Direktiven återfinns i sin i bilaga och1

nödvändigGymnasierefonnen, beslutades i juni 1991,som var en
skulle kunna för aktuellaförändring för gymnasieskolan dels utbildaatt

i landet.krav kompetens, dels bidra till fortsatt utvecklingpå en
Motiven för reformen således finna i de förändringarstår att som
inträffat arbetsmarknaden, i samhällslivet och i människors levnads-på
villkor och privatliv. struktur den gymnasieskolan fickDen som nya

takten i förändringarna skulle öka.grundades på bedömningen att
Goda kunskaper blir nödvändiga för alla i värld därän mer en- -

kunskaperna ständigt förändras. generell bas solida kunskaperEn av
underlättar den och omspecialisering blispecialisering kommer attsom
vanlig i arbetslivet.

samhälleMedborgarrollen i modernt kräver goda kunskaperett om
individen i demokratiska medverkaskall kunna delta den ochprocessen
i det offentliga samtalet.

förälder,sociala rollen, dvs. rollen barn till åldrandeDen som som
anhöriga, livskamrat och innebär också behövervän, attsom som man
kunskaper för fungera bra och för stödja dempå kunnasättatt ett att

olikapå stårsätt nära.som en
Gymnasierefonnen hade det tredubbla syftet enskildahöja deatt

individemas kompetens och alla grund för livslångt lärande,ett attge en
höja befolkningens kompetens och bidra till tillväxt iekonomiskatt
riket. Självfallet de beroende varandra, varandras förut-är tre av
sättning.

Kommittén konstaterar vid utformningen dagensatt man av
gymnasieskola valt struktur prioriterar bredd i kompetensenen som"
framför smal specialisering och möjlighet till förändring ochgersom
flexibilitet i förhållande till krav. Förändringar sker allt snabbare inya
samhället och gymnasieskolan måste kunna dem.möta

Den gymnasieskolan gymnasieskolan enligt 1970 årsersattenya
läroplan, med undantag vissa inspirerande försöksverksamhetersom av-

varit relativt stillastående skolform i år. reformering20 Enänen mer-
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gymnasieskolan både nödvändig och brådskande. Gymnasierefor-av var
omfattade både skolforrnens struktur och innehåll. genomför-Denmen

des samtidigt med den förändrade styrningen skolan ställde kravatt av
på arbetsformer i skolan. Också personalens anställningsvillkornya
ändrades. Skolan Sveriges arbetsplats. skulleär Nu destörsta största
förändringarna någonsin genomföras inom gymnasieskolan.

Som framgår vårt första delbetänkande stördes genomförandetav av
serie omständigheter styrdokumenten provisoriska, det fannsen var-

inget betygssystem, ingen information från centralt håll, bytenytt av
regering och central Skolmyndighet då reformen drogs igång av-
entusiastiska kommunalpolitiker, skolchefer och rektorer. fyraårigaDen
starttiden blev i själva verket två år. förstaDe kommunerna startade
1992 och 1993. Om alla i stället hade till hade de1994resten väntat
kunnat börja med läroplan, programmål, kursplaner, nyttny nya
betygssystem Eleverna har känt sig försökskaniner närosv. som
bestämmelser inte har funnits, såsom antagningsbestämmelsema till
högskolan, eller varit okända lärarna.av

Vi kritiserar självfallet inte kommunerna för de snabbaatt attvar
införa modern gymnasieskola, Kommittén emellertidtvärtom.en menar

så reform gymnasierefonnen inte bordeatt ha beslutats medstoren som
så överoptimistisk tidplan och mycket svårigheterna kanatten av

hänföras till detta.
Som kommittén skrev i det första delbetänkandet har gymnasierefor-

varit framgångsrik i de organisatoriska avseendena, dvs.men av-
vecklingen linjer och specialkurser och införandetav av programmen

förlängningen yrkesutbildningen. Praktisktsamt hela årskullentagetav
ungdomar går i gymnasieskolan, vilket i internationell jämförelsenu en

mycket bra.är Detta framgång bådeär för reformen ochstoren
kommuner och landsting genomfört den. Samtidigt medför detsom en
del problem. finns eleverDet går i gymnasieskolan för det inteattsom
finns andra alternativ. motivationDeras för gå i gymnasieskolanatt är
låg. framförDet allt dessa eleverär har studiesvårigheter och fårsom
låga betyg. i huvudsakDet dessa eleverär den allmänna debattensom
handlar särskiltDet för dessa eleverär skolorna behöverom. som
utnyttja de många möjligheter i undervisningen densom nya gym-
nasieskolan ger.

Ett de viktigaste inslagen i gymnasierefonnen elevinflytandet.ärav
fungerarDet relativt tillfredsställande det gäller val utbildningnär av
inflytandet uppläggningen undervisningenöver svårare fåärmen attav

till stånd överallt.
Eftersom de första eleverna gått i gymnasieskola medsom en nya

måldokument och betyg gått gymnasieskolan våren har1997 detut än
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sinungdomarutvärdera hurmöjligtvaritinteså länge att ser
tillellerarbetslivetreguljärakommit i detgymnasieutbildning denär ut

utvärderingarochuppföljningarsådanaangelägethögskolan. Det attär
dem. Deresultatetdrakankommande nyttaså översynergörs att avav
med detnöjdaelevernavisar dockfinns ärutvärderingarmindre attsom

teckenemellertiddär. finnsde fått Detkunskapoch dende valtprogram
finaolikaolikapåbetingadesocialtdenpå att program somsynen

ökar.ellerbestår t.o.m.
kunnaförmågor såsompersonlighetsrelaterade attgällerdetNär

lösningar,hittainitiativ,flexibel,med andra,samarbeta ta varanyavara
gåtthar deförmågasinochserviceinriktad programtro somegen

påverkatgymnasieskolanhurbildpositivmed yrkesämnen avmeraen
Naturvetenskapspro-ellerSamhällsvetenskaps-vad de gåttdem än som

har.grammen
behövergymnasieskolanielevgrupperkommitharDet merasom

harelevgenomsnittiundervisningsresursemasamtidigtstöd persom
gymnasiesko-införa denambitionerhaftPolitikerna harminskat. att nya

sedan har40-talpåoch dessutomsnabbt orterlan ett mennya --
fallakommitfallgenomförandet i många attpraktiskaför detansvaret

och lärare.rektorhelt på
fortbildningde norska fåttinte såsomgymnasielärare harSvenska

påför kravställergymnasiereformenvaddiskuteramöjlighetoch att
informationledde bristenocksåkommitténarbete. Somderas noterat

genomförandetroll ihadedemmångatillinför reformen att ensomav
Utbildningsdepartemen-harreformen. Dettamotiven förkände tillinte

råda botsöktkommunförbundet tillsammansSvenskaSkolverket ochtet,
hade fåttuppfattningkommitténsenligtinsatshösten 1996,på somen

reformstarten.införden skettgenomslagstörre om
läroplan,formutmaningar iställts införharLärarna stora nyav

betygssystemskrivnakursplanerprogrammål, sätt, nyttär nyttsom
hafthellerinteAlla lärare harnya elevgrupper.falloch i många

finnsreformen. Dettankarna bakomför ochmotivenkännedom om
intetill reformenkännervisserligenexempel på lärare sommensom

finnerläroplaneni denlärareocksåfinnsden. Detaccepterar som nya
brasätt brukarrättarbetar på sägade attbekräftelsen på att enman-

finnsredan Detprogressiva lärarnade gör,detreform mesttar somupp
förnyamöjlighetreformenflerallt attockså lärare som ensom ser--

de självaochbåde elevernapåi skolanarbetsforrnerna sättett som
börjantillmellan lärare ansågsSamarbetetstimulerande.känner varaen

detföljdgymnasieskolan. Bl.a.gamlai densvårare än nyaavsom en
ökat;inommellan lärarekontakterna ämneharbetygssystemet samma

tilltar. Denskolorolika ochinomläraremellankontakterna ämnen
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verkliga utvecklingspotentialen finns i de skolor där lärare i yrkesämnen
och lärare i kärnämnen samarbetar.

Goda kontakter mellan skola och arbetsliv förutsättning förär atten
utbildningen med yrkesämnen skall fungera. vissa fallIprogram
finns det goda kontakter. andraI fall finns det för förbättringarutrymme

både från arbetslivets och skolans sida. Kommittén attmenar-
kvalitetssäkring yrkesutbildningen i vilken både skolan ochav -
arbetslivet skulle på verksamt kunna bidra tillett sättengageras en-
utveckling yrkesutbildningen. Också för utbildningen på Sam-av
hällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammen liksom det Estetiska

skulle det behöva utvecklasprogrammet kvalitetssäkringen som
inte enbart skolan också det omgivande samhället ochutanengagerar

Kvalitetssäkring förutsätteravnämama. kommunal uppföljning och
utvärdering, emellertid många gånger bristfällig.ärsom

Den svenska gymnasiereformen åtföljdes statliga förextraav resurser
genomförandet reformen, 500 milj. kr. Trots detta det beståendeärav
intrycket gymnasiereformen genomförtsatt under tiden av resurs-
knapphet. Undervisningsresursema har också minskat något i förhållande
till övriga harDet dock inte skett några egentliga besparingarresurser.
på gymnasieskolans totala kostnader. Kommunerna har genomfört
gymnasiereformen under tid då de haft krympande ekonomi ochen en
ökade åtaganden bamkullar, flera äldrestora och hög arbetslös-genom
het. Resursknappheten har ibland åberopats förevändning för attsom en
inte del de möjligheterpröva den gymnasieskolanen av som nya
innehåller möjligheter i slutänden inte behöver medföra ökadesom-
kostnader.

Den ökade kommunala friheten med åtföljande skillnader mellan
kommuner och mellan skolor synlig också iär förverkligandet av
gymnasiereformens idéer. Vissa skolor eller delar skolor harav- -
hunnit långt i förverkligandet. andraI fall det bit kvar.är Kommitténen
har konstaterat genomförandet gåttatt smidigare i de skolor, som
deltagit i någon de försöksverksamheter föregick refonnen,av som

ÖGY-försöken.särskilt Kommittén måsteatt acceptera attmenar man
så omfattande reform tid genomföra fullttar överallt.atten ut
En skolreform inte färdig gångär för alla. Den gymnasiesko-en nya

lan har den flexibilitet det möjligtgör införa förbättringarattsom utan
behöver bryta helaatt gymnasieskolan och den medman ersättaupp

något helt Det har också vid flera tillfällennytt. gjorts föränd-smärre
ringar inom den gymnasieskolan.nya

Den gymnasieskola vi kallar fick sina grunddrag höstensom ny,
1990. Propositionen Växa med kunskaper gymnasieskolan ochom-
vuxenutbildningen lades fram i februari 1991 och riksdagen fattade-
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således gåtthargymnasieskolan i juni 1991. Detdenbeslutet nyaom
dags,kanutformades. Detreformensedansju år somnu varasex -

gymnasieskolansutvecklautvecklingsplanregeringens attanger,
nationellautbudetnuvarande struktur översyn programavavgenom en

sedangåttdemycket under århäntharDetoch deras somgrenar.
gymnasieskolandenbeslutet togs.nyaom

kommandeÖversynen sådanabedömamöjligtocksåbör om
Ungdomensutbildning.gymnasieeleverspåverkabörförändringar som

dengrund förligger tillIT-råd teckentio tidensidentifierar som
tjänstesek-nätverkandet,nämligensamhällsomvandlingen,kommande
ekologisktjobb, detsinaskaparörligheten,expansion,toms egna

samhällsprocessema,dynamik ifall,hierarkinssamhället,bärkraftiga
glokalt.exitz, lokalt globaltochlärandetlivslångadet +voice -
uppgiftgrannlagastrukturgymnasieskolans ärEn somöversyn enav

förföreträdarekontakter medochövervägandenkräver noggranna
uppdraghaft ihar inteKommitténbranscher. attochsamhällssektorer

förändringgymnasieskolan. Enförstrukturförslag tillframlägga avny
tillknytabörochstrukturgymnasieskolans angrenarprogramav
börförslagsamhället skett. Ettiförändringardeföljderna stora somav

tid eller ihaftvarkenkommitténvilketanalyser,bygga på noggranna
tagitbetänkandentidigarei sinaKommittén harutföra.uppdrag uppatt

ochvidbeaktasbörfaktorer översynnågra grenar.programavensom
kapiteliharDessa upprepats

förändras iochkan utvecklasgymnasieskolanväsentligtDet är att
gymnasieskolaninnebärsamhället.i Dettautvecklingenmed atttakt

ungdomarGymnasieskolan skallsamhället.måste öppen mot gevara
utvecklingenbidra tillde kansjälvförtroende såochkunskaper att av

förändringareleverförbereda sinasåledesskallSkolansamhället.
kunskaper.stabil grunddemockså avengemen

MEGA-BYTE, 1996:181SOU
sig förbeslutavoice ellerinomoch verka exithöja sin attsystemetröstatt

del.inteatt ta
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m,MelinUlfledamöternaReservation av

Ulla-Britt HagströmochfpNordanskogRolf

kd

gymnasiesko-följa denvaritharuppdragGymnasiekommitténs att nya
riksdag. Trotsochtill regeringdennautveckling rapporteralans attsamt

tillförslagbetänkanden lagttidigaretvåsinaikommitténhardirektiven
intevaltVi hardel följt.till viss attregeringenjusteringar,smärre som

huvud-eftersombetänkandentill dessareservationernågralägga
Vårariksdag.ochtill regeringunderlaglämnavaritharuppgiften att

där viriksdagentillmotionerlagtperiodunderpartier har egnasamma
reformerochförändringarnödvändigatillförslag gym-lämnat av

nasieskolan.
Regeringenscenterpartiet imedtillsammansregeringenEftersom
ochskolaförskola,för vuxenut-Utvecklingsplan121996/97: 1skrivelse

förändringarvilkaredovisarlikvärdighetochkvalitetbildning som-
komman-under detgymnasieskolanigenomföratänkergemensamtman

förslagvåraläggautvecklingsplanenanledningvi medvillde året, av
roll i detgymnasieskolansstärkaförgenomförasbehöver attsom

instämmerförslagenkommenterarfall vi intedesamhället. Iframtida
förändringarna.föreslagnatill deivi stort

väljerkommitténimajoriteten attmärkligtdettyckerVi attäratt
genomföraregeringen utanförändringardekonstateraendast avsersom

bordemeningvårbetänkandet. Enligtiställningstagandenegna
tilläggsdirektiv,utvecklingsplanenmedsamband gettregeringen i oss

förändringar,tillförslagmedkommauppgifttillfåttkommitténdär att
utvecklingenkunskapoch djupbredsamlatkommitténeftersom omen
förfogande.till sittmaterialrikthargymnasieskolani den ettsamtnya

haräntligensocialdemokraternariktningi atträttDet är ett steg
gymnasieskolan. Trotsjusteringar inödvändigtdet görainsett attäratt

gällerdetfrämstsvårigheter,väldokumenterade närkritik ochmassiv
deharsuttit långt inne. Däremotomtänkandetharyrkesprogrammen,

ochsubstansför litetskrivelsenredovisas iförändringarförslag till som
gymnasieskolan.problemen ilöser inte
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Alternativa kurser i kämämnena

Betygsresultaten visar hög andel elevernaatt framförallt deen av
yrkesinriktade blir underkända i eller flera kärnämnen.ettprogrammen
Det gäller främst matematik,ämnena engelska och svenska. förstaI
hand måste detta misslyckandesägas för grundskolan.ett Elevervara

lämnar grundskolan med otillräckliga kunskaper, kan naturligtvissom
inte tillgodogöra sig undervisningen i gymnasieskolans teoretiska ämnen.
Det finns också mycket tyder på balansen mellan kämämnenaattsom
och de yrkesinriktade förskjutitsämnena alltför långt till nackdelmer
för de yrkesinriktade ämnena.

Även kraven på grundskolan stärks och gymnasieskolan ändrarom
arbetssätt kommer det ändå finnas elever har behovatt kursersom av
med ambitionsnivå i kämämnena. Det också önskvärtären annan att
eleverna, efter intresse och behov, kan få studera olika iämnen egen
takt. De omfattande kämämnena bör därför indelas i därmer etapper,
eleverna kan läsa kurser med olika ambitionsnivå och i olika takt. Vi
föreslår det skall finnas alternativa kurser,att främst i svenska,ämnena
engelska och matematik. Dessa kurser skall inte grundläggandege
behörighet till högre utbildning. Självfallet skall möjligheterna till att
komplettera läsaoch in högre kurs finnas.en

Fristående gymnasieskolor

Intresset för gymnasieutbildningar i fristående skolor mycketär stort.
Särskilt intressant fleraär skolor lyckas lockaatt många sökande till
utbildningar i den kommunala skolan mindre eftertraktade.ärsom
Därtill kommer dessa skolor bättreatt kommunalaän motsvarigheter
lyckas förverkliga många idéer pedagogisk förnyelse. Industrigym-om
nasierna tydligtär exempel på detta.ett lyckasDe bättre motsvarandeän
kommunala skolor rekrytera elever tillatt utbildning vid industripro-

Betygsgenomsnittet vidgrammet. antagning väsentligt högreär och fler
flickor söker till utbildningarna.

Industriskoloma har naturliga skäl bättre förutsättningar klaraav att
målen vad gäller APU. Samarbete och integration mellan utbildning och
arbetsplatser betydligtär utvecklat vad det iän den kommunalaärmer
skolan. Eleverna möjligheter till Sommarkurser och praktikges samt att
skolorna i många fall erbjuder Specialutformatett program som ger
eleverna undervisningstid.mer

I utvecklingsplanen skriver regeringen: I den refonnerade gym-
nasieskolan saknas nationella ligger i fältet mellanprogram som
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Utvecklingennaturvetenskapsprogrammet.ochyrkesutbildning av
behov. Desådantområdet visar påinomspecialutformade ettprogram

pådrivareoch närvarit föregångarehargymnasieskolornafristående en
naturvetenskapspro-ochyrkesprogrammellanintegrationengällerdet

positivaallaTrotsspecialutformadeformigrammet program.av
skolorfriståendepropositionen attiregeringenvaldeerfarenheter om

för framväxtensvårigheterinnebärförslagmedkomma stora avsom
särskiltDettai kommunerna. ärutbildningtill denalternativ gessom

närliggan-påverkargymnasieskolahurbedömningentydligt då en nyav
regionalaförställetirespektive kommunskallutbildningde göras av

myndigheter.

arbetslivSkola -

naturligjämförelseinternationellisaknaryrkesutbildningSvensk enen
främstavårabra.inte Iskola.arbetsliv och Detmellan ärkoppling

bådeyrkesutbildningenpåarbetslivetkonkurrentländer satsar mer -
land. Deti vårt ärvad skerpersonelltochekonomiskt än som-

skallresultatenförhållande, motsvarapå dettaändranödvändigt att om
Viarbetslivet.inomi dag finnsförändringarsnabbaochde krav som

innebäroffentligt skolsystemslutethamedfortsättakan inte ettatt som
kunskaper. Depraktiskaochteoretiskabådeförmedlarskolanatt
internationellt.sighävdakunnamåsteutbildningarnayrkesförberedande

betydligtarbetsliv störreskola ochdetkrävs ettlyckas tarFör attatt
öka.sida måstefrån arbetslivetssamverkar.och Engagemangetansvar
medtillsammanssig arbetaläraskolanmåstePå attsättsamma

arbetslivet.

lärlingsutbildningEn modern

gjortcenterpartiet har attochRegeringen ett stort mannummer av
årenförstatvålärlingsutbildning. Deoch modernentänker införa ny

tillförlagdaskallnästföljandetvåskolförlagda och deskall envaravara
övergripandedetoch skolan harhar elevstatusElevenarbetsplats.

Förslagetunder lärlingsåren. är ettför elevenutbildningsansvaret även
fram.ändainteregeringenvanligt nårriktning,i rättsteg men som

genomföramöjligtfullti dagdet redan attVerkligheten ärär att
inteföremellertid varit lågt, sägaharlärlingsutbildning. attIntresset

företagfåförHuvudproblemetvi beklagar.vilket är attobefrntligt,
arbetsmarknadensochlärlingsplatsernödvändigamed attställer upp
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inte visat vilja tillparter nödvändiga initiativ.att ta Ytterligare ett
problem har varit eleverna inte i tillräckligatt omfattning fått in-
formation de möjligheter redan finns. Vi därförom tror attsom man
lurar sig själv fungerande lärlingsutbildningtror att kanom man en
åstadkommas lösa kontakter med arbetsmarknadens därgenom parter,
skolan skall ha för hela utbildningen,ansvaret medan företagen, utan
ersättning, förutsätts bidra med platser. Ett skäl till lärlingsut-annat att
bildningen har liten omfattning dels denär ligger inom deten att
individuella dels skolorna sällan informerarprogrammet, att eleverna om
möjligheten till lärlingsutbildning. Därför bör lärlingsutbildningen ligga
under Lärlingsprogrammetett eget och få den strukturprogram som- -
vi kommer till.senare

Det problemet arbetslivetstora harär för litetatt inflytandeett över
och därmed för gymnasieskolans yrkesutbildning. Detansvar är ett av
skälen till många gymnasieskolor haratt svårt få eleverna påatt ut
arbetsplatsförlagd utbildning APU. När regeringen väljer dennu
traditionella vägen skolan skall haatt för helagenom ansvaret ut-
bildningen, utbildningen bedrivsoavsett i skolan eller påom en
arbetsplats och inte lyckas dra slutsatsen sitt i skrivelsenav resonemang
kvarstår huvudproblemet, nämligen den otydliga ansvarsfördelningen
mellan skola och arbetsliv.

Det nödvändigt dettaär förhållande ändras.att För lyckas krävsatt
det förändringar leder till både skolan ochatt arbetslivet harsom

för yrkesutbildningen.ansvaret En modern lärlingsutbildning, i ordets
bemärkelse,rätta innebär enligt vår uppfattning skolanatt tar ansvaret

för utbildningen under de två första åren med inslag APU, ochav
arbetslivet för de avslutande, i de flesta fall förmodligen, två åren.

Företagen/arbetsplatsen borde i Norge få ersättningt.ex.som
motsvarande kommunens kostnad för yrkesutbildningen under år,ett
samtidigt lärlingen under det tredje och fjärde åretsom ersättningges
från arbetsplatsen i relation till den insats lärlingen i produk-görsom
tionen. Därmed skulle antal ekonomiska frågeteckenett i företagen och
för den enskilde undanröjas. Utbildningen bör avslutas med ett
gesällprov och leda till yrkesdiplom ellerett yrkesexamen. Deten
återstår regeringen klararatt lägga sådana konkretaatt förslagse om av
i proposition så lärlingsutbildningen bliratten ytterligareän ettmer
utspel.

sinI iver visa det lärlingsutbildningatt att är skriver regering-en ny
den form lärlingsutbildningatt den föreslåren har väsentligtav som en

högre nivå nuvarande lärlingsutbildningarän och den har högreatt en
kvalitet och bör bättre resultat. Det märkligär slutsats. Denge en
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elevendärkärnämnenminstharlärlingsutbildningennuvarande sex
estetiskaochnaturkunskap ämnen.läsakanockså

Gymnasieexamen

yrkesut-kvalitetssäkrabereddregeringen attärpositivtDet attär nu
yrkesinriktadevissapåyrkesexameninförabildningen attgenom

logiskadendranaturligtvarithadedet attVi attanserprogram.
eleverallaförinföraoch somdettakonsekvensen examenenav

ellerteoretisktdet ärnationellt oavsettfullgjort omett program,
ochresultatvilkatydliggöraskullesådanyrkesinriktat. En examen

härigenom sätt attoch ettuppnåttelevenkompetensvilken vore
gymnasieutbildningar.allakvalitetssäkra

tillsnedrekryteringensocialadenbetänkandet konstateras attI
förhållandet ärpåråda botEttexisterar. sättfortfarande atthögskolan

införandetpåskyndaGenom nyyrkesexamen. att enavinförandet av
deytterligarestärkerhögskolantillparallellyrkeshögskola är mansom

yrkes-etablerandetDessutom äryrkesinriktade enavprogrammen.
yrkesutbildningaråstadkommafördrivkraftväsentlig avatthögskola en

kvalitet.hög

i yrkesämnenGymnasielärare

ikunskaper,gamlaharyrkesämnenigymnasielärarnaflestaDe av
bliföryrkesittlämnade attdesedanlängedetbemärkelsenden att var

elleryrkespraktikomfattningliteni ärde uteochyrkeslärare att
överhängandeRisken attefterutbildning. ärteoretiskkompetenshöjande

detDärförtill.arbetsliv ärgårdagenshörkunskapförmedlarskolan som
lärarnasåtnågottänkerinteregeringen göraförvånande attytterst

nödvändigt.heltvilketyrkesämnet,i äruppdateringochfortbildning
idéerellerförbättringartillförslagmed någraintekommerRegeringen

lösningar.framtidaom
yrkespraktikochuppdateringkopplamening måstevårEnligt man

iregelbundet är utelärarnalärarcertifikat därformtill någon av
nödvändighetyrkespraktik. Dettaadvekat ärfår omocharbetslivet en

utbildning.modernerbjudasskall kunnaeleverna en
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Praktikprogrammet

Enligt regeringens bedömning behöver det individuella programmet
utvecklas kvalitativt för erbjuda ungdomaratt god utbildningen som
förenar undervisning i vissa grundskolekurser, vissa gymnasiekurser och

yrkesinriktad praktik praktikprogrammet.en Enligt vår uppfattning är-
de åtgärder regeringen beskriver fullt möjligasom redan i dag vidtaatt
inom det individuella Det fulltprogrammet. är möjligt kombineraatt
grundskolekurser med kurser inom gymnasieskolan elevernasamt att ge
praktik i både mindre omfattning.större Så sker också isom många
gymnasieskolor. Snarare pekar regeringens skrivelse på ett annat
problem, nämligen många gymnasieskoloratt saknar tillräcklig fantasi,
flexibilitet och för fyrkantiga.är Det bättre regeringen ivore om
stället för föreslåatt ladeett nytt energi på introduceraprogram attner
dessa skolor i förändringsarbetet och informerade de möjligheterom

finns inom dagenssom system.

Avskaffa timplanen

Vi beklagar majoriteten har kommitatt till slutsatsen timplanen f.n.att
inte kan avskaffas. Kommittén har diskuterat frågan timplanen kanom
avskaffas med hänsyn till medatt systemet gymnasiepoäng finns.
Fördelen skulle den sistaatt tidsstymingrestenvara avskaffades tillav
förmån för tydlig målstyming. Dettaen också logisktvore som
ytterligare ökad flexibilitetett steg mot i och detsystemet skulle gynna
utvecklingen i gymnasieskolan.

Programstrukturen, individuella valet och antalet poäng

I betänkandet föreslår kommittén regeringenatt i samband med
översynen antalet kärnämnen också beaktar behovetav ökningav en av

för individuelltutrymmet val i timplanen. Enligt vår mening dettaär enalldeles för snäv Det positivtär detsyn. att görs bådeöversynen av
kärnämnen och programstrukturen. Men den avgörande frågan är om
gymnasieskolans omfattning och innehåll tillräckligär för att möta
framtidens krav på utbildning hög kvalitet. Räckeren det medav 2.370

i depoäng yrkesförberedande programmen Räcker det med 2.150
i depoäng teoretiska programmen Dessa har blivitpoäng både golv

och tak. Den frågan väcker sig regeringen eller majoritetenvare i
kommittén. Vi har inte vi beklagarsvaret inte villattmen utredaman
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uppenbarligenharNäringslivet upp-fråga. annanviktiga endenna
flerhar änforetagsgymnasiema poängattraktivadeeftersomfattning

har.skolanoffentligavad den
djupareochutbildningeniföretagandetintegreraviktigt geDet är att

finnasdet börViskolan.ivillkor attföretagandetskunskap anserom
Företagarkun-utbildningsutbudet.ordinariei detentreprenörskapavmer

programstrukturenutvecklingnaturlig när sesgymnasietpå ärskap en
over.
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Kommittédirektiv
1994:29Dir.

gymnasieskolaniUtvecklingen

aprilregeringssammanträde den 21 1994Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

utvecklingen ipågåendeskall följa denkommittéparlamentariskEn
junimed 1997till ochskall verksamKommitténgymnasieskolan. vara

regeringen.bedömningar tillsinaredovisaårligenoch

Bakgrund

rskr.1993/94:UbU2,bet.december 1993beslutade iRiksdagen
börkommittéparlamentarisktill kännaregeringenl993/94z93 att enge

parla-gymnasieskolan. Denutvecklingsarbetet iföljatillsättas för att
företrädareriksdagens mening beståenligtbörmentariska kommittén av

i riksdagen.för partierna

gymnasieskolanårs reformeringen1992 beslut1991 och avom

förändringenbeslutadeoch våren 1992våren 1991riksdagenDen avav
med kunskaper1990/91genomförs prop. :85 Växagymnasieskolan nu

rskr.1990/91:UbU16,bet.vuxenutbildningen,gymnasieskolan ochom-
ochgymnasie-1991/922157 vissa vuxenut-1990/912356 samt omprop.

1991/922311. De1991/92:UbU26, rskr.bet.bildningsfrågor cam.m.,
16specialkurserlinjer ochi formstudievägarna ersättsolika500 avav

individuellaspecialutformadenationella program,program,program,
Varjepåbyggnadsutbildningar i komvux.lärlingsutbildning samt

till ochframkommunenerbjuda alla ungdomar iskyldigkommun är att
möjlighetfyller årdet år de 20kalenderhalvåretförsta attmed det

kommuneni denantingennationellautbildning påpåbörja egnaprogram
allanationellakommun. De äravtal ieller programmenannangenom

innebärkärna åtta Dettainnehållerochtreåriga ämnen.avgemensamen
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betydligt höjd ambitionsnivå för de yrkesförberedande utbildningarna,en
härigenom förlängs från två till år.tresom

Respektive kommun tidpunkten föravgör övergången till den nya
gymnasieskolan inom för den fastställda fyraåriga genomförande-ramen
perioden. förstaDe eleverna på således hösten 1992.togsprogram

gymnasieårInnevarande läsår går drygt 90 000 elever sitt första på ett
nationellt program.

Kommunerna har frihet själva planera sin utbildning.stor attnu
innebärDetta dels vissa kommuner, tidigare inte haftatt som gym-

nasieskola kan dels många kommunerstarta stimulerasatt atten egen,
utveckla sina gymnasieskolor. skerDetta såväl inom för deramen
nationella och de nationellt beslutade ochprogrammen grenarna
kurserna, utveckling lokala och lokala kurser.som genom en av grenar
Redan föregående år började antal kommuner planera och i några fallett

införa s.k. kursutformadäven gymnasieskola.en

års1993 beslut möjligheterna införaattom en mer
kursutformad gymnasieskola

Genom riksdagens beslut med anledning förslagen i propositionenav
läroplanEn och betygssystem för gymnasieskolan, komvux,ett nyttny

gymnasiesärskolan och prop. 1992/931250, bet.särvux l993/94zUbU2,
rskr. 1993/94:93 ökar förutsättningarna för kommunerna sinagöraatt
gymnasieskolor kursutformade inom Specialut-mer programmens ram.
formade kan kommunensättas eller den enskildaprogram samman av
eleven val kurser i andra kombinationer i ochängenom vart ettav av
de nationella åtta kämämnenaDe ingår dock alltid. denIprogrammen.
kursutformade gymnasieskolan det vidare möjligtär slutföraatt ett
normalt treårigt på kortare eller längre tid år.änprogram tre

Uppdraget

Kommittén bör följa
utvecklingen den kursutformade gymnasieskolan,av
effekterna utbyggnaden gymnasieskolan påav orter,av nya
i vilken utsträckning eleverna får sina utbildningsval tillgodosedda,
i vilken utsträckning målet alla ungdomar skall få fullständigatt en

gymnasieutbildning nås,
effekterna den höjda ambitionsnivån inom de yrkesförberedandeav

utbildningarna och
i vilken utsträckning gymnasieskolan avnämamasmotsvarar

förväntningar.
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årligenjuni ochverksam till och med 1997skallKommittén vara
till regeringen.bedömningarredovisa sina

1993:Gjuni tillkallat arbetsgrupp UAsk har i 1993Statsrådet en
medarbeteföljer kommunernasUtbildningsdepartementetinom attsom

bör dragymnasieskola. Kommitténkursutformadutveckla nyttameren
denna arbetsgruppfram såvälkommerunderlagdet somgenomsomav

utvärderingsverksamhet.ochuppföljnings-Skolverketsgenom

kommitténs arbeteförRamar

huvudtitelns anslag A2.belasta åttondekommittén skallförKostnaderna
kommittéerdirektiv till samtligaregeringensskall beaktaKommittén

dir. 1994:23,offentliga åtagandensärskilda utredareoch prövaattom
1988:43utredningsverksamhetenEG-aspekter ibeaktande samtavom

konsekvenser dir. 1992:50.regionalpolitiskaom

Utbildningsdepartementet
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Kommittédirektiv
1994:123Dir.

kommittén följer denTilläggsdirektiv till som

gymnasieskolanipågående utvecklingen
1994:02U

november 1994den 24regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

fortillsattsharkommitté,parlamentariska attför denUppdraget som
tillutvidgasgymnasieskolan,iutvecklingen attpågåendefölja den

gymnasieskolaninförandet denfrågorytterligareomfatta rör nyaavsom
betygssystemet.och det nya

Bakgrund

parlamentariskdirektiv föraprilbeslutade i 1994Regeringen enom
gymnasieskolanipågående utvecklingenskall följa denkommitté som

med juni 1997ochverksam tillskallKommitténdir. 1994:29. vara
till regeringen.bedömningarsinaårligen redovisaoch

skall följaKommittén
gymnasieskolankursutformadedenutvecklingen av

gymnasieskolan påutbyggnadeneffekterna orternyaavav
tillgodoseddautbildningsvalfår sinautsträckning elevernavilkeni

fullständigungdomar skall fåallautsträckning måletvilkeni att en
gymnasieutbildning nås

yrkesförberedandeambitionsnivån inom deden höjdaeffekterna av
utbildningarna

gymnasieskolanutsträckning avnämarnasi vilken motsvarar
förväntningar.

departementalaunderlag dels från denKommittén skall dra nytta av
gymnasieskola, delskursutformadutvecklingenarbetsgruppen for av en

Skolverket.från
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Uppdraget

Utöver de områden redan ingår i kommitténs uppdrag skallsom
kommittén följa

hur det betygssystemet tillämpas i gymnasieskolan,nya 1hur lelevernas inflytande på skolans verksamhet, framför allt
planeringen undervisningen, tillgodoses,av i

hur kommunerna organiserar utbildning för elever med studie- l
lsvårigheter dels individuella dels inom gymnasiesko-genom program,

lans övriga hur det individuella används för lsamt programmetprogram
stödja eleverna på deras till nationella elleratt specialutforrnadeväg i

program,
hur undervisningen i kärnämnen utvecklas för främja eleversatt

studieresultat,
hur den arbetsplatsförlagda utbildningens omfattning och kvalitet

upprätthålls och hur lärlingsutbildningen utvecklas samverkangenom
mellan å sidan kommuner och å andra sidan företag, organisationerena
och offentliga arbetsgivare och

hur flickors och pojkars lika och möjligheter främjas, varvidrätt
kommittén skall beakta regeringens direktiv 1994:124 till samtliga
kommittéer och särskilda utredare redovisa jämställdhetspolitiskaatt
konsekvenser.

Utbildningsdepartementet
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förstaSammanfattning kommitténsav

gymnasieskolandelbetänkande, Den nya -

går 1996:1det SOUhur

gymnasieskolan ochfölja utvecklingen iförhar tillsattsKommittén att
harKommitténtill regeringen.bedömningarsinaskall årligen rapportera

förfrån Skolverket, arbetsgruppenunderlagarbetei sitt använt en
forsknings-kommunförbundet,Svenskagymnasieskola,kursutformad

vidgjortoch dess ledamöterkommitténerfarenhetersamtrapporter som
inför kommittén.vid föredragningarochbesök i skolor

delardeprioriteratförsta årets arbetehar underKommittén av
orsakaruppfattatkommitténenligt de signalergymnasiereformen som

samtidigtochoch diskuterassvårigheterna ärde meststörsta avsom
förstadennareformen skall nås.för målen i Ibetydelseavgörande att

lyckasgymnasieskolandärför hurkommitténredovisarrapport ge
undervisningen ihurgymnasieutbildning,fullständigungdomar en

kvantitet ocharbetsplatsförlagda utbildningensdenbedrivs,kärnämnen
Kommitténoch betyg.för kursutforrnningkvalitet samt systemen

arbetei sitt fortsattalägesbedömning och kommer attpresenterar en
dessa frågor.följa också

motivenförfått upprepade bevisunder sitt arbeteKommittén har att
kända. Motiven kanbehöver bli bättregymnasiereformenför samman-

fattas sålunda:

generella kunskaperhögre krav påarbetslivet ställer

okvaliñcerade arbetenalla det finns knappast någrakraven gäller -
kvar

krävsföränderligt arbetslivsig tillskall kunnaför ettatt anpassaman
kunskaperbättre

kunskaperarbete behöver ha godaför kunna påverka sittatt man

kunskaper hosoch ställer högre krav påsamhällsförhållandena ändras
medborgarealla
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l
l
lllden enskildes möjligheter påverka samhällsutvecklingen äratt l

beroende hur allmänna kunskapergoda han eller hon har lav

lgoda allmänna kunskaper ökar förutsättningar skapa sigatt ettens
lpersonligt liv med utvecklande upplevelser kultur, och mötennaturav
lmed människor från olika språkområden och miljöer

god grund allmänna kunskaper bas för livslångt lärandeären av en
och för fortsatta studier i utbildningssystem återvändsgränder.ett utan

Kommittén konstaterar motiven för gymnasierefonnen fortfarande äratt
giltiga och tydligare i dag.ännu

reformerade gymnasieskolan, håller genomföras,Den på attsom nu
innebär framförambitionshöjning, allt för yrkesutbildningen. Alla len

lnationella och specialutformade treåriga innehållerochärprogram en
kärna allmänna Komplexiteten har ökat också inom yrkesäm-ämnen.av j

Individuella kompletterar de övriganena. program programmen.
Gymnasieskolan skall flexibel skola kan förändras efter ivara en som

arbetslivets krav elevernas önskemål. lEleverna får ökade möjlig-samt
heter välja utbildning, har till medbestämmande under sinrättatt
utbildning och skall för sina studier.ta ansvar

Genomförandet reformen har enligt kommitténs bedömningav
försvårats det förhållandet den läroplanen och detattav nya nya
betygssystemet inte färdiga då reformen började genomföras ochvar av

kursplanerna från början provisorisk karaktär. Reformens syfteatt var av
och mål inte kända alla dem skall genomföra gymnasierefor-är av som

och det förbehöver insatser åstadkomma detta.göras attmen
Kommittén konstaterar reformen varit framgångsrik i de organisa-att

toriska avseendena och svårigheterna vad gäller under-är störreatt
visningen. krav ställs på lärares och skolledaresHöga professionalitet.

går eleverna frånNumera 98 % grundskolan vidare tillav gym-
nasieskolan, vilket avsevärd ökning sedan slutet 1970-talet.är en av
Samtidigt har andelen elever avbryter sina studier halverats.som
Undersökningar studieavbrott gjorts visar intedock skolanattav som
alltid tagit sitt för hjälpa elever med studiesvårigheter. Alltförattansvar
ofta löses elevers problem organisatoriska åtgärder elevernagenom -
hänvisas till individuella i stället för pedagogiskaprogrammet- genom
insatser i den undervisning där eleven har studiesvårigheter.

Trenden individuella ökat ha brutits och iatt programmet synes nu
många kommuner återgår eller övergår allt andel elevernastörreen av
till nationelltnågot Eleverna uppskattar de insatser lärarna påprogram.
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oftaväljerför dem och kommunernaindividuelladet görprogrammet
individuellaför detskickliga lärare programmet.

treårigai de för allaundervisningenkonstaterarKommittén att
förutmaningkämämnena är stor gym-engemensammaprogram

intedock detexempel finns visargodanasieskolans lärare. De attsom
för defunnit detuppgift. Kommittén haromöjlig attär gemensammaen

förändringskolledning stöderde harlyckas braskolor är att somensom
i läroplanenforändringsagenter. har målenDeoch lärare är somsom

utgångspunkt ochundervisningbehovelevernas ärledstjärna, somav
vid resultatet.undervisningstimmar ochvidfixerademindre mer

arbete och lärarna samarbetar.inflytande på sittharEleverna
harutbildningen,arbetsplatsförlagda APU,gäller dendetNär

finns svårig-undersökningar visar detkommittén tagit del attsomav
det finnsveckor, delsminimiandelenuppnå 15heter dels attatt om

arbetsplatsenkursplanestyrda utbildningen påvad denoklarheter om
drygtnyinläming,undersökningEnligt 22 %skall innebära. ären nu

ochskolankunskaper eleverna inhämtat itillämpning36 % somav
klargöras ochdefinitionen behöverKommitténpraktik.37 % attanser

målen i kursplanerna.formuleras för APUmål utöver-
kursutformad inomgymnasieskolansvenskaDen är programmens

kursutfonnad denindelade i kurser.eftersom Mer ärärämnenaram,
skolan tillutnyttjar möjligheternagymnasieskola att anpassasom

krav.till samhällets och arbetslivetsbehov och intressenelevernas samt
förgymnasieskolanfast kallarKommittén lägger oavsettatt om man

svenska gymnasieskolaneller så denkursutformad är program-en
med preciserade mål förskola. inomDet är programmet,ett program,

funnit någraskall utvecklas. Kommittén har intekursutformningensom
övergång tilltalar för upplösning ochskäl av programmensom en en

smörgåsbordsvariant.skolaen av
den automatiska riksrekryteringen till lokalaKommittén förordar att

riksrekrytering bör kunna för vissa småupphör medgesattgrenar men
intresse.yrken nationelltav

frågor anslutning tillnågra diskuteras iKommittén tar somupp
Kommittén ställer sig avvisande införandetkursutformningen. till ettav

omfattning i timplanen förändras tillmultipelsystem, dvs. ämnenasatt
risken blidelbara multiplar. Enligt kommitténs bedömning skullejämnt

vid den minsta undervisnings-starkare fasthållande garanteradeännuett
till vissa elever behöver undervisning förtiden hänsyn att t.ex.utan mer

vissakunskapsmålen och elever mindre undervisning.uppnåatt
vara naturligare gymnasieskolanKommittén det den svenskaattanser

omfrån principen minsta garanterad undervisningstid,avlägsnar sig en

747-0934
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vilken egentligen oförenlig med principen för mål- och resultatstyr-är
ning.

Kommittén konstaterar åsikterna går isär huruvida kursutformningatt
försvårar eller underlättar samverkan. uppfattar det svårareLärare som

samverka i den kursutfonnade gymnasieskolan. Kommittén har funnitatt
intressanta exempel samverkan möjlig. samverkanGenomäratt
mellan blir undervisningen begriplig och intressant förämnen mera
eleverna och studieresultaten blir mycket goda. Kommittén detgör
kanske självklara påpekandet samverkan inteatt startar utan en
medveten både lärare och skolledning den densträvan närattav men -
väl har börjat impulser till allt samarbete.ger mer-

Kommittén diskuterar fråganockså införandet utvecklingssam-om av
mellantal lärare elev fråganoch mentor/handledare isamt om gym-

nasieskolan. föreslå något obligatorium sig kommitténUtan uttalaratt
positivt båda företeelsema.om

Kommittén betonar också vikten elevernas medbestämmandeattav
blir realitet i undervisningen i den svenska gymnasieskolan. Enligten
kommitténs erfarenhet framgångsrika lärare oftast elevernas behovtar

kunskap och intresse för utbildningen utgångspunkt för arbetet.av som
Elever behandlas individer och medarbetare i skolan tarsom som som

för sin del arbetet, för sin inlärning.ansvar av
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kommitténs andraSammanfattning av

gymnasieskolandelbetänkande, Den nya -

1997:1för SOUstegsteg

gymnasieskolan.utvecklingen iför följahar tillsättsKommittén att
slutbetänkandedelbetänkande. sittandra IkommitténsDetta är

bedömningarsammanfatta sinakommitténkommer1997 attsommaren
enligtkommitténområdenalla degymnasieskolan inom somav

skall följa.direktivregeringens
denenligtundervisningfått hela sinårskull elever,förstaDen som

detochkursplanernaprogrammålen, deläroplanen, de nyanyanyanya
samtidigtdvs.i junigymnasieskolan 1997,gårbetygssystemet, ut som

sitt arbete.skall avslutaenligt direktivenkommittén
utvecklingsfas,intensivbefinner sig iGymnasieskolan somen

ocharbeteskolledares och läraresförutsättningarna förpåverkar
ocksåpåverkargymnasieutbildning.sin Detelevernas påsyn

bedömningslutgiltigmöjligheterkommitténs göraatt aven
någonsin låter sigsådangymnasieskolan göras.enom-

elevernashandlargymnasieskolanallmänna debattenDen omom
tilluppmärksamhetenKoncentrationeni kärnämnen.betyg av

gymnasialaväl förenklad på denharinnebärkämämnena att synman en
kämämnenamed yrkesämnenpåutbildningen. elever ärFör program

undervisning iGymnasieskolansutbildningen.inte fullt 30 % av
ochansvarsfullasjälvständiga,tillbildningoch elevernasyrkesämnen
liteförfåttkommitténs meningenligtindivider harkreativa

hittills i debatten.uppmärksamhet
frivilligadenförändringeninnebär denGymnasierefonnen största av
beskrivsgymnasieskolani Sverige.någonsin gjorts Denskolan nyasom

medvetenKommitténskola i kris.massmedia attoftast i är omsom en
söker ioch lärareskolledareosäkerhetproblem ochdet finns men

Oftastsvårigheterna.bemästraförvardagsarbeteskolans vägar att
arbetssätt, bättrepåförändrat sättlösningarna tarförutsätter ettett som

kunskaper.erfarenheter och behovutgångspunkt i elevernassin av
förändringuppmärksamhet frågan huråtdelKommittén har ägnat en

fogasbetänkandetbilagor iarbetsplats.stånd Som trekommer till på en



Bilaga196 4 sou 1997: 107

inledare vid internt seminarium i kommittén. Författarnauppsatser ettav
själva för respektive uppsats.svarar

Elevernas möjlighet väljaatt

Kommittén skall enligt direktiven granska i vilken utsträckning eleverna
får sina utbildningsval tillgodosedda.

Kommittén femhar granskat olika slags val:
l söka till gymnasieskolanatt

välja2 att program
3 väljaatt gren

välja4 kurseratt
5 välja ämnen/kurser inom det individuella valet.att

vanlig uppfattningEn eleverna i gymnasieskolan harär att en
författningsenlig få sina önskemål tillgodosedda i alla de nämndarätt att
valen.

Enligt skollagen och gymnasieförordningen skall kommunerna
planera med hänsyn till elevernas val och Dettaav program gren.
innebär ingen ovillkorlig för eleverna få sina tillgodosedda.valrätt att
Kommittén har funnitdock kommunerna i relativt utsträckningatt stor
försöker tillgodose elevernas val bl.a. denMed hänsyn tillav program.

betydelse intresset har för studieframgångarelevernas understrykerstora
kommittén vikten kommunerna sig tillgodoseansträngeratt attav
elevernas val.

Kommittén framhåller det angeläget eleverna inför sina valäratt att
till gymnasieskolan får så fullständig information möjligten omsom
vilka utbildningar de har söka, såväl anordnas inomrätt att program som
kommunen och samverkansområdet övrigasom program.

alla grundskoleeleverNästan 98 % fortsätter i gymnasieskolan. En
del dessa kom höstenca 72 % törstahandsval.1995 på sittstor av

Andelen förstahandssökande varierar från tillprogram program.
Kommittén bör kontinuerligt uppmärksammaattanser man program

har låg förstahandssökande.andelsom en
de nationellaAv 16 indelade i i12ärprogrammen grenar

årskurserna 2 och På vissa har någon eller någraprogram av grenarna
mycket låg andel elever. Enligt kommittén bör det göras översynen en
dessa för undersöka det finns möjlighetatt ersättaattav program om en

lågfrekvent med valbara kurser inom frekvent pågren en mera gren
Kommittén det vidare angeläget attsamma program. anser vara
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till elevernasförsöker dimensionera med hänsynkommunerna grenarna
önskemål.

kurser har kommittén konstateratvalVad gäller elevernas attav
Vidstarkt från tillvarierarantalet valbara kurser enprogram program.

meningbör enligt kommitténskommande översyn programmenavev.
ochval kurser på Naturvetenskapsprogrammetforelevernas utrymme av

uppmärksammas.Samhällsvetenskapsprogrammet
bli skyldigaförslag kommunerna skallocksåKommittén stöder attett

skallelevernatillgodose elevernas val kurs.efter För attsträva attatt av
fortsattvalet kurser krävsinflytandefå ökat över ettav
mellanerfarenhetsutbyteochutvecklingsarbete i kommunerna ett

kommunerna.

påGymnasieskola orternya

utbyggnadenfölja effekternaenligt direktivenKommittén skall avav
självahar haftgymnasieskolan på Kommunerna rätt attorter.nya

juni 1993.gymnasieskola sedan deninrättande 1besluta avom
deigymnasieskola. Antalethar inrättatkommuner39 nyaprogram
mellannio och antalet elevermellan ochgymnasieskolorna varierar ett

och 605.12
mångauppvisagymnasieskola kaninrättatkommunerDe som

samband medkostnaderna ibortser fråneffekter.positiva Om man
mycketgymnasieskolorna intefor dekostnadernaetableringen är nya

högre kostnader måsteskolorna och dessaför de gamla vägashögre än
gymnasieskola.har Dekommunfördelarandra attmot nyaenav en

lärare.behörigahaft lätt rekryterahargymnasieskolorna att
till följdkan fåheltidstjänster.efter skapa DettaKommunerna strävar att

Elevernade undervisarutbildning i allaharlärarna inte ämnenatt som
positivaskolan myckettill densig tveksammai början känt ärnyasom

och kurserurvaletmindrede går där. Det uppvägsnär enavgrenarav
deltamöjlighetkortare restider ochtrivsel,andra faktorermängd attsom

sociala liv.i hemortens
elevunderlag till degymnasieskolorgamlaDe tappat gym-nyasom

bl.a.olikadetta påkunnat kompenserahar oftast sätt,nasieorterna
finns docktreårig.gymnasieskolan Detreformeradeden ärattgenom

elevunderlaget.minskadeproblem detfåttkommuner genomsom
undvikas.inte kansådana effektervissaKommittén attmenar

utbildningsaltemativutbudetdet samladeviktig frågaEn är avom
Samhälls-gymnasieskolan etableras påblir lidande orter.att nyagenom

ochgymnasieskolor Natur-inrättats i allaharvetenskapsprogrammet nya

8-17-0934
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i flesta. Industriprogrammetvetenskapsprogrammet de det tredjeär van-
ligaste i de gymnasieskolorna. Utbyggnaden de bådaprogrammet nya av
sistnämnda önskvärd utveckling. Kommittén har inteärprogrammen en

de samlade effekterna övrigaunderlag för bedöma på utbudetatt av
utbildningsaltemativ. har kommittén exempelDäremot påsett att grenar
inom vid gamla gymnasieskolor har måst läggas ned dåprogram
elevunderlaget minskat nyetablering närliggandepå ort.genom en

angelägetKommittén det kommunerna inomäratt attmenar en
region finner former för samråda sitt utbildningsutbud intesåatt attom
effekterna blir utbudet utbildningsaltemativ minskaratt av genom
konkurrens elever mellan orterna.om

Enligt kommitténs bedömning behöver effekterna antalatt ettav
ytterligare,gymnasieskolor tillkommit följas i vad mån utbudett.ex. av

utbildningsaltemativ inom regioner och i riket påverkas.

Jämställdheten i den gymnasieskolannya

Jämställdhetsarbetet har länge haft mål få jämnattsom en
könsfördelning olika utbildningar och yrken. deninom När nya

framhöll dengymnasieskolans presenterades för riksdagenprogram
bådedåvarande skolministem de skulle attraheraatt nya programmen

detflickor pojkar. den statistik kommittén redovisar framgåroch Av att
fortfarande många utbildningsinriktningar intresserarär ettsom av

inte skettkönen i högre grad det andra. har såledesDetavsevärt än
i flickornas och pojkarnas valnågra förändringarstörre av

utbildningsinriktning sedan mitten l970-talet. Undantagen Barn-ärav
harfritidsprogrammet Omvårdnadsprogrammet 25och samt som

respektive pojkar.15 %
både manligaMed hänsyn till betydelsen barn och ungdom harattav

ocksåförebilder då de det positivt detoch kvinnliga ärväxer attupp
jämnfinns dagis det lång tillpå vägmän även är ennumera om-

Å sidan håller skolan alltmer blikönsfördelning. andra på att en
kvinnor eleverarbetsplats för kvinnor. Två tredjedelar ochär yngre

håller könsmässigtdesto fler kvinnor. Skolledaryrket dock på bli ettatt
förr varit manligt dominerat.jämnt fördelat yrke efter haatt

manligaKommittén övertygad det fördel med bådeärär attom en
delar Kvinnor ochoch kvinnliga anställda inom olika arbetslivet.av

dettaerfarenheter och prioriteringar. diskussionerhar olika Demän
utvecklas.kan bidra till verksamhetenföranleder på arbetsplats atten

ikönsfördelning utbildningarSlutsatsen blir jämnare inom olikaatt en
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önskvärd. fördel för elevernagymnasieskolan ocksåDetär är atten
under studietiden ha både manliga och kvinnliga studiekamrater.

FlickorArbetsformema skolan påverkar flickor och pojkar olika.i
behandladeoch pojkar uppträder olika i skolan och blir ocksåpå sätt

olika. Flickor har bättre betyg och pojkar har bättre resultat på prov.
Flickor olika inställning till hur bra undervisningen ioch pojkar har är

detolika finns inga skillnader mellan flickor och pojkarDet närämnen.
studieavbrott i gymnasieskolan. lämnargäller totala andelen Däremot en

få flickor.betydligt andel flickorna harstörre program somav
med få pojkar. Flickorna pågäller inte pojkar påDetsamma program

lärarna.mansdominerade utbildningar saknar stöd framför allt från
erfarenhet.Pojkarna flickdominerade utbildningar har intepå samma

i skolan. oftast flickorSexuella trakasserier förekommer Det är som
Flickor drabbasdrabbas det förekommer också pojkar blir det.attmen

finnsi klasser med liten andel flickor.oftare trakasserier Detenav
betydligtlärare eleverna för sexuella trakasserier detutsätter ärmensom

vanligare elever trakasserar sina kamrater. Eleverdet äratt reagerarsom
sexuella trakasserierhårdare lärares trakasserier. uppleverpå De utsatta

studierflickorna derasuttryck för makt. 10 % attettsom av uppger
val utbild-påverkats negativt sexuella trakasserier, 3,2 % derasatt avav

sexuellaframhåller vikten frågorning påverkats. Kommittén attav om
i skolantrakasserier liksom mobbning och hot andra slag diskuterasav

blivitfostran och stöd för dembåde led i skolans ettett somsomsom
utsatta.

lärarealla verkar i skolan, dvs. skolledning,Skollagen ålägger som
jäm-främja jämställdhet. Enligt läroplanen höroch personal, attannan

till de skolan skallställdhet mellan kvinnor och värdenmän som
gestalta och förmedla.

enligtviktigaste målet för skolans jämställdhetsarbeteDet är
speglatill innehåll och uppläggning skallkommittén undervisningenatt

kvinnliga perspektiv. gäller således intebåde manliga och Det att
med jämställdhet.undervisa jämställdhet Numera sätterutan manom

skallmellan likvärdig och likadan. eleverinte likhetstecken För tvåatt
få likvärdig utbildning kan den behöva stöd. Detta synsättena meraen

likhetstecknetarbetet med avskaffai dag. Nu pågårär accepterat att
jämställdhetmycket värd och likadan,mellan jämställd/lika på göraatt

till pedagogisk fråga.en
utomordentligtelevernaförhållningssättLärares är storgentemot av

framhåller ocksåelevernas beredskap lära. Kommitténbetydelse för att
kunskaperlärarutbildningen de blivande lärarnavikten att omgerav

utveck-angelägetskillnaderna i hur flickor och pojkar lär. Detta är ett
anställda antingen i formlingsområde också för redan lärare av
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fortbildning eller hellre utvecklingsprojekt tillsammans medsom- -
andra personalkategorier i skolan och med eleverna.

arbetslivYrkesutbildning i gymnasieskola och

Kommittén skall följa hur den arbetsplatsförlagda utbildningens omfatt-
ning och kvalitet upprätthålls och hur lärlingsutbildningen utvecklas

samverkan mellan sidanå kommuner och å andra sidangenom ena
företag, organisationer 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
gymnasiala yrkesutbildningen.

Såväl skolorna eleverna värdefullt medelAPU äratt ettsom anser
för nå utbildningsmålen. finns skillnaderDet i olika branschersatt
förmåga tillgodose omfattningen vilket kommitténAPU,att av
redovisade redan i förra betänkandet. Skillnaderna består.

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

ning i yrkesämnen förläggs till arbetsplatser i form flestaAPU. Deav
dock uppfatta minimigränsen veckor totala utbild-15 densynes om av

ningstiden såsom absolut Kommittén, utbildninggräns. atten som anser
arbetsplats avgörande för yrkesutbildningenspå kvalitet,är attmenar

siktminimigränsen veckor på bör höjas.l5
Flera undersökningar visar kvaliteten beroendepå APU:n äratt av

mellan gymnasieskolaneffektiv samverkan och arbetslivet. finnsDeten
skillnader mellan kommunerna i detta avseende.stora

flesta iEleverna på de samverkansmålet nåsattprogram anser
tillganska liten grad. finns enligt kommittén goda möjligheterDet

förbättring och vidareutveckling utbildningen i medav programmen
ochyrkesämnen. Kommittén särskilt samverkan mellan skolanämner

lärare iarbetsliv och utbildningen yrkesämnen.av
det förslag för ökadKommittén ställer sig bakom arbetsgruppensom

rekrytering till gymnasieskolans industriprogram försök medlagt om
företrädare ochlokala styrelser för gymnasieskolan med för arbetsgivare

detta skulle tillarbetstagare. Kommittén kunna bidraattanser en
mellan arbetslivet och och medföraanknytning gymnasieskolannärmare

kvaliteten i all gymnasieutbildning.förbättringen av
tynandeLärlingsutbildningen, har från 1300-talet, föranor ensom nu

lärlingsut-i Sverige. hösten fanns elever i gymnasialtillvaro Förra 25
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fåocksåStatistiken visaralla årskurserna. ytterstbildning i atttre-
lärlingar i årskursfanns1995 3alla åren. Höstengenomgår tre

gymnasiala lärlingsut-orsaker till denflerafunnitKommittén har att
enligt intentionerna.fungerarbildningen inte

skolaninnebärhuvudmannaskapet,deladeproblem det attEtt är som
för yrkesämnena.arbetslivetkämämnesundervisningen ochföransvarar

gymnasialaför denkänner någotarbetslivetellerVarken skolan ansvar
fögadetden finns ochinformerar ärlärlingsutbildningen. Ingen attom

därmedoch kaninte sökbarLärlingsutbildningenfinns.den ärkänt att
prioriterarArbetsgivamasyo-informationen.förutanförfalla somramen

ofta pålärlingsutbildning. berorDetgymnasial attframförregel APU
finns.lärlingsutbildning Igymnasialtillinte kännerarbetslivet att

dengymnasieskolan. Ielever ifortfarandeungdomarnaAPUzn är
arbetsgivaren.anställd hoslärlingenlärlingsutbildningengymnasiala är

lagstiftningsärskildfinns ingenandra länderskillnad från vissaTill om
lagenreguljäradet denlärlingaranställningsvillkor för ärutan om

gäller.anställningsskydd som
försvårtproblem.schematekniska Dettillkommer ärDessutom en

lärlingenfördesåi kämämnenalektionerskola placera attatt passar
schema.medbildafå förför egetlärlingamaoch attär egna grupper

arbetsmarknadensförföreträdarehaft medkommitténhearingVid en
skalldeförutsätteri Sverigearbetsgivarnaframkom attatt somparter

gymnasieskolaiutbildningfullständigigenomanställas har gått en
lärlingsut-gymnasialadenutvecklingsamhället. Enbekostad avav

harländerarbetslivet. Iinsatsergenerelltkräverbildningen stora somav
ekonomiskalärlingsutbildning företagenomfattning gör storastor aven

iutvecklingenföljauppdraghar iKommittén,åtaganden. attsom
pålärlingsutbildningengymnasialadenkonstaterargymnasieskolan, att

omfattningfått sådansvårigheter inte attformellaradgrund enenav
utvärdering.meningsfullföremål förblikanden f.n. en

forminförs någondet i Sverigedet önskvärtKommittén att avanser
dengymnasieskolaniyrkesutbildningensåvälkvalitetssäkring somav
ibreddenbör fastasådanlärlingsutbildningen. Engymnasiala ta en

höjakunnaocksåkvalitetssäkring skulleSverige. Enyrkesutbildning i
kunnaland börYrkesutbildningen i vårtyrkesutbildningens status.

utbild-inriktasuppmärksamheten motpositivtutvecklas att mergenom
organisation.desskvalitetningens än
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Det betygssystemetnya

Kommittén uppehåller sig här vid de betygen system.nya som
Kommittén redovisar motiven för det betygssystemet, hur detnya
infördes och skillnaderna mellan det gamla betygssystemet och det nya

viktigasteDen skillnaden detsystemet. gamla betygssystemetär att
jämförde elevernas kunskapsnivå med kunskapsnivån hos alla elever i
riket, läste på linjeämne år. denIsom samma samma samma nya
gymnasieskolan jämförs inte elevernas kunskaper med andra elevers

med kraven i kursplanerna. Skälet härförutan denär att nya
gymnasieskolan mål- och resultatstyrd.är

Det betygssystemet introducerades för drygt två år sedan ochnya
inte så många betyg har hunnit Det börjar dock komma framsättas.
uppgifter lärares och elevers på det betygssystemet. Mångaom syn nya
lärare det varit jobbigt och svårt i början detattuppger av nya
betygssystemet de i efterhand arbetet positivt ochattmen ser som
utvecklande det tillfälle till pedagogiska diskussioner.att gettgenom

harLärarna övervägande positiv inställning till det betygs-nu en nya
Också eleverna upplever det betygssystemet bättresystemet. ännya som

det gamla. Både lärare och elever framför emellertid också kritik av
vissa delar betygssystemet.av

Betygskriteriema kritiseras för alltför oprecisa föratt samt attvara
det inte finns kriteriernågra för betygsnivån Mycket väl godkänd. Kom-
mittén medveten det förhållandetär betygskriteriema skallatt attom
preciseras lokalt ledakan till olikheter i betygssättningen mellan skolor
och kommuner. finns anledningDet följa denna fråga, bl.a.att genom

jämföra betyg och resultat i de centrala kursproven.att
Kommittén har viss förståelse för lärare kan finna behovatten av

tydligare vägledning vid betygssättningen. lärareDe attsom anser
betygskriteriema otydliga efterlyser regel stoffrelaterade kriterier.är som
Det naturligt det vid övergången från regelstymingär till målstymingatt
kan uppstå viss osäkerhet vid tillämpningen kursplaner inteen av som
längre innehåll vilka kompetenser eleverna skall ha uppnåttutananger
vid kursens slut. Diskussionerna kring betygssystemet tycks knyta tillan
de olikheter finns hos lärarna kunskapssyn, förståelse försom om
målstyming och erfarenhet olika elevgrupper. Arbetet med attav
precisera lokala kriterier har bevisligen inneburit fruktbara pedagogiska
diskussioner. går dockDet inte bevisa i vad mån dessa ocksåännu att
påverkat lärares pedagogiska arbete.

vanlig kritik frånEn både elever och lärare antalet betygsstegär att
färre i det i det gamla Framförär alltän systemet. attnya menar man
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knapptfrånkunskaperialltföromfattarGodkändbetyget stort spann -
godkänd.VälGodkänd till nästan

fåomöjligtpraktiskdet atteleverna är tagetDessutom attanser
betygssättningenstatistiktill denMed hänsyngodkänd. övervälMycket

fogdet intefinnsMVG,redovisar, 10,2 %kommitténvåren 1996 som
uppfattning.för denna

Även betygssystemetdetgamla ochmellan detjämförelser nyaom
sådan iändockkommitténredovisarvanskligamycket göraattär en

påtagligtinteskiljer sigbetygoch högstaAndelen lägstabetänkandet.
gamladetskillnadenmed denbetygende mittersta atthelleroch inte -

Koncentrationentvå.det endastochinnehöllbetygssystemet tre steg nya
betraktartydligareblir dockbetygsstegeller någratill något om man

betygen program.per
betygs-kritiseras ärbetygssystemeti dettredje inslagetDet somnya

moraliskt dilemmadet sättatycker attgodkänd. ärIcke Lärare ettsteget
gamla betygssys-arbetat hårt. Deteleversynnerhet påidetta betyg, som
doldes.resultatgodamindreinnebarkonstruktion atttemets

tillkommithargymnasiepoängmedpåpekarKommittén systemetatt
Godkändnivånundervisning för nåbehöver atteleverför att mersom

skolledningochkommunerbetonarKommitténfå det.skall kunna att
kunskapsnivåminst dennårför elevernahar somattstortett ansvar

lärarens.barasåledes inteGodkänd. Ansvaret ärbetygetmotsvarar
förförutsättningarnatillhörundervisningtillElevernas rätt mer

förverkligande.gymnasiereforrnens

måletNår gymnasieskolan

arbets-förändringarifinnastårgymnasiereformenförMotiven att
ochlevnadsvillkormänniskorsiochsamhällslivetimarknaden,
fåttungdomarhar allaDärförkunskaper.godaAlla behöverprivatliv.

medplanerasskallutbildning,gymnasialtreårigprincipitillrätt somen
påutbildningendelharval,till elevernashänsyn programavensom

kärnainnehållerocharbetsplatsertillförlagdyrkesämnenmed ensom
dendeförändringar störstaärDessaallmännaåtta ämnen. somav

genomgått.någonsini Sverigeskolanfrivilliga
ungdomarnafåÄr medsitt arbeteframgångsrik igymnasieskolan att

resultatgodkändamedutbildningfullfölja sinatt
läro-denundervisning enligtfåtteleverkullenförstaDen nyasom

betygs-med detochkursplanerochprogrammålmedplanen, nyanya
andelhurUppgifterjuni 1997.gymnasieskolan i storgår ut omsystemet

de harvilka betygochårutbildning påfullföljt sin treeleverna somav
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föreligger inte förrän i februari 1998. Det finns dock redan vissanu
indikationer på hur väl gymnasieskolan uppnår målen. Skolverket har
samlat in uppgifter betyg i kämämnenasatta vårentre 1996 påom av
åtta Resultatet redovisas i betänkandet. Uppgifternaprogram. om
betygen på vissa djupt oroande.är Har eleverna för dåligaprogram

Ärförutsättningar undervisningen inte anpassad till eleverna Har
eleverna inte något intresse för dessa ämnen Hur resultaten iär
karaktärsämneskurserna Finns det skillnader mellan olika skolor och
vad beror i fallså skillnaderna på Kommittén försöker på dessage svar
frågor.

Betygen högst på Naturvetenskapsprogrammetär och Samhällsveten-
skapsprogrammet. Betygen högre på Medieprogrammetär och Estetiska

på övrigaän med yrkesämnen.programmet Bland de åttaprogram
undersökta resultatenär oroande påprogrammen mest
Fordonsprogrammet, därnäst på Industriprogrammet och därefter på
Byggprogrammet. Betygen på Barn- och fritidsprogrammet ocksåär
oroande i något mindre grad. Dessa resultat demen treavser
kämämnena Matematik störst andel Icke godkänd, Engelska och
Svenska minst andel Icke godkända de ämnena. Betygen påtreav
karaktärsämnena högre.är

Kommittén har jämfört betygen i gymnasieskolans olika program
med de betygsgenomsnitt eleverna hade de slutade grundskolan.närsom

visarDet sig det finns överensstämmelseatt mellan lågastor betygen
från grundskolan och låga betyg i gymnasieskolan. finns ocksåDet -

inte i lika hög gradän överensstämmelse med andelen avbrott,om en-
studieuppehåll 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 iprogrammet
första hand. finnsDet elever där huvud intet.o.m. söktöver tagetsom
till programmet.

Kommittén påpekar det i dag 98 % elevernaatt är går vidareav som
från grundskolan till gymnasieskolan, vilket kan jämföras med 79 % år
1979. Gymnasieskolans lärare står således inför betydligt tuffareen
uppgift i dag då gymnasieskolanän urvalsskola. förutsätterDetvar en

skolan sina arbetsformeratt också till de elevgrupperanpassar som
tidigare inte gick vidare till gymnasieskolan.

finnsDet flera sig frågansätt vadnärma gymnasieskolan kanatt göra
för hjälpa alla elever fram till fullständigatt gymnasial utbildningen

förutsättningarna inte de bästa.trots att Kommitténär behandlar tre
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läraresstudietakten,inflytande på studierna och påområden, elevernas
behov kunskaperelevernassamverkan och lärare tar somavsom

elevernasundervisning. Kommittén redovisar ocksåutgångspunkt för sin
i olikaundervisningenpå ämnen.syn

årskull ungdomarundervisningen helvill betonaKommittén att av en
hargymnasieskolan.för alla lärare i Lärarnaviktig utmaningär en

ambitionshöjning,genomföra dennainför uppgiftenställts ta emotattatt
allagymnasieskolansårskull, samtidigtalla ungdomar i somen
ochkursplanerläroplanen allaändras,utbildningar ärär nyany,

medregelstyrda skolangamlabetygssystemet Den ersättsär nytt. en
självaelevernadär tillsammans medresultatstyrd skola, lärarnamål- och

gigantiskinnehållet i undervisningen. Detskall bestämma är enom
andra lärarenyttlärare inför yrke. Förställer mångauppgift, ettsom

arbetssättomprövningoch behovetden läroplanenär enavavnya
reflekterarredan tillämpar ellerdet debekräftelse på över.

ocharbetalikhetstecken mellanför enkelt sättDet attsätta nyttär att
har lärare,tendensen den eleverelevresultat.goda Men är att somsom

harför arbetet,utgångspunktbehov kunskaperelevernastar somav
bättre resultat.

redovisades faktorerbetänkande någraförsta ärkommitténsI som
denRektor ledareframgångsrika skolor.för avsomgemensamma

skolansbetydelse förstrategiskverksamheten harpedagogiska
förskolledningenbetydelselikautveckling. Av attstor som

förändringsagenteri skolan finnsutvecklas detverksamheten skall är att
ochskolledarerollen. Vi fann ocksåstöd i denoch dessa får attatt

behovderasutgångspunktbehovlärare elevernastar avsomsom -
oftare bereddasociala situation omprövaoch deraskunskaper är att-

ochSkolledaremålen.för nåarbetsmetoder och sökasina vägar attnya
kanprogrammålen i förgrundenochläroplanenlärare sätter sesom

helhetsperspektiv.sitt arbete ettur
kommitténförstärkts detredovisade då harkommitténbildDen av

betänkandet.sedan det förstagåttkunnat under årethar somse
detinnebärstudieresultateleversredovisarkommitténDet attom

skallalla eleverplan föransträngningar på mångafordras attstora
Grundskolangodkända betyg.gymnasiestudier medsinaslutförakunna

sinamedskall lyckasför hur väl elevernamyckethar stortett ansvar
ansträngningar åtbörstudier. attfortsatta Kommunerna störreägna ännu

utbildningeleverna kan på dengågymnasieskolan sådimensionera att
behöverså eleverprioriteraför ochde har intresse attatt somresurser

måsteundervisning. Tidsstymingen ersättasockså fårstöd meramera
kunskapsmålen skalloch rättesnöretläroplanenmålstymingmed vara-

för timplanen.i stället
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Den utmaningen För alla, politiker, rektorerstora och lärare, är att
skapa den önskan förändring undervisningen kan fångagör attom som
in alla elevers intresse för lära.att
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