
Lärare 
i den nya gymnasieskolan

högre krav och kvaL itet 



Tryck: Danagårds Grafiska AB 
Upplaga: 40 000
Form: AB Typoform
Foto omslag: PhotoAlto/Johnér
Foto: s. 3 Skolverket, s. 26, 27 privat,  
s. 5, 23 Maskot, s. 6, 7 Bengt af Geijerstam/Maskot,  
s. 9, 10, 19 Johanna Hanno/Maskot,
s. 13 Jan Håkan Dahlström/Scanpix

Beställningsnummer: 10:1192
Stockholm 2010

Innehållsförteckning

 3 Stora förändringar i den svenska gymnasieskolan

 4 Högre kvalitet 

 12 Nya program och inriktningar

 16 Ny betygsskala 

 18 Ny skollag

 22 Att förändra framgångsrikt

 23 Stor satsning på information till lärare

 24 Så hänger styrdokumenten ihop

 26 Lärarröster om nya gymnasieskolan

 

www.skolverket.se/gy2011



Stora förändringar  
i den svenska gymnasieskolan

Dagens gymnasieskola har många styrkor och förtjänster, men också en del be
kymmer. Undersökningar visar att kunskapsresultaten har försämrats under en 
längre tid. Många elever avslutar gymnasieskolan utan att ha nått målen.

Den stora utmaningen för oss som arbetar med utbildning av våra ungdomar 
är att i den nya gymnasieskolan 2011 ta hand om alla elever och förbättra kun
skapsresultaten. Därför genomförs nu omfattande förändringar.

Den nya gymnasieskolan har fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska 
nå målen. Eleverna ska bli bättre rustade för fortsatta studier och för arbetslivet. 
Den nya gymnasieskolan har föregåtts av noggranna utredningar under flera år.

Det blir färre studievägar totalt sett, men fler möjligheter i det nationella sys
temet. Det blir större skillnader mellan yrkesprogram och högskoleförberedande 
program. Nationella programråd ger större inflytande för yrkesprogrammens 
branscher.

Vi får också en ny, modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rät
tigheter och skyldigheter. Dessutom förändras lärarutbildningen och staten gör 
stora ekonomiska satsningar på lärarfortbildning, rektorsutbildning och utveck
lingsstöd för förbättrad undervisning.

Under 2010 startar Skolverket ett flerårigt arbete med att informera om och 
stödja genomförandet av skolreformerna 2011. Den här broschyren är en del av 
det arbetet.

Jan Sydhoff
Chef, gymnasieenheten

3



Högre kvalitet 

Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är högre kvalitet i utbildningen. 
Fler elever ska nå målen och eleverna ska vara bättre rustade för yrkeslivet eller 
vidare utbildning. Bakgrunden till förändringarna är bland annat ett behov av 
större likvärdighet och tydligare struktur i gymnasieutbildningarna samt att allt 
för många elever hoppar av eller avslutar gymnasieskolan utan att ha nått målen. 

De viktigaste förändringarna: 

• Högre behörighetskrav till gymnasieskolan. 

• Förändrad programstruktur och nya program med examensmål.

• Endast nationella program eller av Skolverket godkända utbildningar. 

• Tydlig skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. 

• Examen införs, både yrkesexamen och högskoleförberedande examen. 

• Lärlingsutbildning införs som en alternativ utbildningsväg på yrkesprogrammen. 

• Fem introduktionsprogram ersätter det individuella programmet. 

• Ny betygsskala med fler betygssteg. 

• Arbetslivet får ökat inflytande över yrkesutbildningen. 

• Historia blir ett obligatoriskt ämne. 

• Entreprenörskap införs som ett nytt övergripande perspektiv i gymnasie
utbildningen.

• Tydligare och mer ändamålsenliga ämnesplaner (tidigare kursplaner).

Behörighetskrav 
Kraven för att komma in på gymnasieskolan förändras. För att komma in på ett 
högskoleförberedande program måste eleven ha godkända betyg i 12 ämnen. 
Vilka dessa är framgår av rutan till vänster. För att vara behörig till ett yrkespro
gram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 
matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

Två examina 
Skillnaden mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program blir tydlig. 
Eleverna ska bli bättre rustade för yrkeslivet eller för högskolestudier än idag. Hög
skoleförberedande examen kommer att ge grundläggande högskolebehörighet. Även 
på ett yrkesprogram ska eleverna ha möjlighet att uppnå grundlägg ande högskolebe
hörighet under gymnasieutbildningen, men det kräver att eleven gör aktiva val.

BehörigheTskraven högskole-
förBereDanDe program:

De 12 godkända ämnena måste, 

förutom svenska eller svenska 

som andraspråk, engelska och 

matematik, innefatta:

– biologi, fysik och kemi för antag-

ning till naturvetenskapsprogram-

met och teknikprogrammet 

–  samhällskunskap, historia, 

religion och geografi för antag-

ning till ekonomiprogrammet, 

humanistiska programmet och 

samhällsvetenskapsprogrammet.

För estetiska programmet krävs 

inga specifika ämnen utöver svens-

ka, engelska och matematik, men 

antagningsprov kan användas. 
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En fullständig utbildning i den nya gymnasieskolan ger eleven en yrkesexamen 
eller en högskoleförberedande examen. Kravet är att eleven ska ha 2 500 poäng i 
betygsatta kurser varav 2 250 måste vara godkända. Eleven ska dessutom ha gjort 
ett godkänt gymnasiearbete.

För att få en yrkesexamen ska eleven ha godkända betyg i svenska eller svenska 
som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ytterligare ett krav blir att eleven 
har godkända betyg på kurser omfattande 400 poäng inom de programgemen
samma karaktärsämnena. 

För att få en högskoleförberedande examen ska eleven ha godkända betyg i svens
ka eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1.

lärling 
Gymnasial lärlingsutbildning blir ett alternativ inom yrkesprogrammen där 
eleven genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. 
Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram och 
är ett alternativ för alla yrkesprogram.

Lärlingsutbildning har samma behörighetsregler och examensmål som mot
svarande skolförlagt program. Den ska i huvudsak vara förlagd till en eller flera 
arbetsplatser. Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner som 
skolförlagd yrkesutbildning och kan börja första, andra eller tredje läsåret.

arbetsplatsförlagt lärande (apl)
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram med minst 15 
veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbild
ningen vara arbetsplatsförlagd. Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande mot
svarar 23 timmar garanterad undervisningstid. 

Det är huvudmannens ansvar att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lä
randet och att platserna uppfyller de krav som finns på utbildningen. Det är rek
torn som beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och 
hur fördelningen över läsåren ska göras.

Huvudmannen får besluta om och i vilken omfattning arbetsplatsförlagt lä
rande ska finnas på högskoleförberedande program.

Det är viktigt att komma ihåg att om arbetsplatsförlagt lärande inte kan 
erbjudas på ett yrkesprogram får utbildningen anordnas endast under två för
utsättningar:

minst hälften av en lärlingsutbildning ska 
vara förlagd till en eller flera arbetsplatser.
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Branscher och arbetsliv får inflytande över 
de nya yrkesprogrammen.

1. Att anledningen till att arbetsplatsförlagt lärande inte kan tillhandahållas är 
omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över.

2. Att utbildningen inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan av säker
hetsskäl.

Om de planerade platserna saknas enligt punkt 1 ovan ska huvudmannen besluta 
om motsvarande utbildning kan erbjudas i skolan. Huvudmannen ska samråda 
med det lokala programrådet och måste dessutom se till att utbildningen så snart 
som möjligt förläggs till en arbetsplats.

Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen. Handledaren måste vara lämplig 
för uppdraget och ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter.

nationella programråd
Skolverket har på uppdrag av regeringen inrättat nationella programråd för de 
tolv yrkesprogrammen. Ledamöterna i de nationella programråden har tillsam
mans goda kunskaper om programmets utbildningar och yrkesområden. Pro
gramrådens ledamöter är utsedda efter nomineringar från branscher, arbetslivs
organisationer och myndigheter.
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De nationella programrådens uppgift är att ge Skolverket råd och stöd i arbetet 
med yrkesutbildningen. De ska bedöma utvecklingen inom området för att se 
om utbildningarna behöver anpassas och utvecklas så att de motsvarar den kom
petens som arbetsmarknaden kräver. De ska också ge råd om hur gymnasiearbe
ten kan se ut samt bedöma om aplplatserna motsvarar yrkeskraven. De lokala 
programråden ska samverka direkt med gymnasieskolorna i ovanstående frågor.

lokala programråd
För yrkesprogrammen ska det finnas lokala programråd för samverkan mellan 
skola och arbetsliv. Det handlar till exempel om att utveckla arbetsplatsförlagt 
lärande och om att bedöma och utforma gymnasiearbetet efter lokala behov.

särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar  
och spetsutbildningar 
I den nya gymnasieskolan ska alla utbildningar vara nationella program. Pro
grammen har en inbyggd flexibilitet, men vissa utbildningar kan behöva avvika 
från den nationella programstrukturen. I de fallen kan skolhuvudmannen ansöka 
hos Skolverket om särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar eller nya 
ämnen och kurser.

Det kommer även att finnas riksrekryterande utbildningar inom idrottsom
rådet och det estetiska området. Försöksverksamheten med riksrekryterande 
gymnasial spetsutbildning kommer att anpassas och fortsätta inom matematik, 
naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. 

gymnasial vuxenutbildning 
Gymnasieskolans ämnesplaner och kunskapskrav ska användas för utbildning 
inom gymnasial vuxenutbildning. Det innebär dock inte att organisationen och 
formerna för utbildningen ska vara en spegelbild av gymnasieskolan. I stället 
är det den vuxnas behov och förutsättningar som ska styra upplägget av utbild
ningen och hänsyn ska tas till behov av individanpassning och flexibilitet. Detta 
är vuxenutbildningens särart. 

De nya bestämmelserna för vuxenutbildningen börjar gälla från och med den 
1 juli 2012. 

För yrkesexamen respektive högskoleförberedande examen ska samma regler 
gälla för gymnasial vuxenutbildning som för gymnasieskolan med undantag för 
att idrott och hälsa inte behöver ingå. 
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gymnasiesärskolan 
Reformeringen av gymnasiesärskolan utreds av gymnasiesärskoleutredningen 
som ska redovisa sitt arbete för regeringen den 15 januari 2011. Först efter att 
regeringen lagt en proposition och riksdagen fattat beslut om den nya gymnasie
särskolan kan Skolverket få i uppdrag att påbörja sitt arbete. Fram till dess att 
nya bestämmelser om gymnasiesärskolan träder i kraft används de ämnen och 
kursplaner som fastställdes år 2002.

en del av europa 
Inom EU sker mycket utvecklingsarbete inom utbildningsområdet som påverkar 
gymnasieutbildningarna. Medlemsländerna vill samstämt arbeta för högre kva
litet på utbildningarna och öka rörligheten mellan länderna genom att de olika 
utbildningssystemen blir jämförbara. Detta påverkar den nya gymnasieskolan, 
bland annat genom att gymnasieutbildningarnas nivåer kopplas till European 
Qualifications Framework, EQF.

entreprenörskap nytt ämne i gymnasieskolan
I den nya gymnasieskolan löper entreprenörskap som en röd tråd genom alla 
program. 

Att eleverna får möjlighet att utveckla entreprenöriella färdigheter ska bidra 
till att ge dem en större tilltro till sin egen förmåga, stimulera deras kreativitet 
och ge beredskap att anta utmaningar och omsätta idéer till praktisk handling. 

Genom att skolan kan ge elever möjlighet att läsa ämnet entreprenörskap får 
de kunskaper och metoder för att kunna driva projekt och egna företag. Entre
prenörskap finns också inskrivet i alla programs examensmål.

vinster för eleverna
Regeringens strategi för entreprenörskap på utbildningsområdet ska leda till att 
fler företag startar, att samarbetet mellan skolan och arbetslivet ökar och att elev
erna får utveckla sina entreprenöriella förmågor. 

Eleverna ska få möjlighet att driva olika typer av projekt och jobba med något 
från idé till färdigt resultat. Det handlar också om att öva problemlösning och att 
lära sig att se och hitta andra lösningar än de uppenbara. 
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Entreprenörskap som ämne
Ämnet entreprenörskap ska kopplas till karaktären på det program eleven går. 
Därför är ämnesplanen allmänt hållen. Eleverna ska få möjlighet att utveckla en 
idé genom att till exempel starta ett företag, anordna ett evenemang eller göra en 
undersökning. Att lära sig samarbeta i en grupp, bygga upp bra relationer och 
utveckla en personlig drivkraft är viktiga ingredienser i ämnet entreprenörskap. 

Entreprenörskap finns med som ett viktigt inslag i ett flertal av examensmålen 
för de nya gymnasieprogrammen. I programfördjupningen och det individuella 
valet kan alla skolor ge eleverna möjlighet att läsa kurser i entreprenörskap, oav-
sett program.
Entreprenörskap kommer att medföra utmaningar för skolorna. Det finns kon-
kreta krav på skolor och huvudmän, och examensmål och ämnesplaner ställer 
nya krav på lärarna och eleverna. Men förhoppningsvis kommer den nya foku-
seringen på entreprenörskap ge eleverna möjlighet att utvecklas till mer kreativa, 
nyfikna och handlingskraftiga individer som blir bättre förberedda för framtida 
utbildning och arbetsmarknadens krav. 

Mer framträdande i vissa program
I vissa program är entreprenörskap extra framträdande. Dit hör naturbrukspro-
grammet, ekonomiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hant-
verksprogrammet och hotell- och turismprogrammet. I andra program finns det 
entreprenöriella förhållningssättet med indirekt, även om själva begreppet inte 
används.  

Skolverket stödjer och stimulerar
Skolverket driver på uppdrag av regeringen ett projekt som ska stödja och  
stimulera skolornas arbete med entreprenörskap. Skolverket kan bland annat  
fördela pengar till projekt som stödjer entreprenörskap i skolan. Läs mer på 
www.skolverket.se/entreprenorskap.

Introduktionsprogram
Fem olika introduktionsprogram ska ge elever som inte uppnått behörighet till 
nationellt program nya möjligheter. Via programmen kan eleven uppnå behörig-
het, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Hu-
vudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Om det 
finns synnerliga skäl kan dock en behörig elev antas till yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ.
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På introduktionsprogrammen blir den individuella studieplanen mycket viktig 
eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur. Den 
individuella studieplanen ska klart visa vad utbildningen ska innehålla. 

De fem introduktionsprogrammen är preparandutbildning, programinriktat 
individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Introduktionsprogrammen införs hösten 2011. 

Läs mer om introduktionsprogrammen på skolverket.se/gy2011.

preparanDuTBilDning ska ge eleven behörighet till ett 

nationellt program, antingen högskoleförberedande eller 

yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för en elev som är 

studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. 

programinrikTaT inDiviDuellT val är en utbildning som 

ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbild-

ningen anordnas alltid för en grupp elever, är sökbar och står 

öppen för elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram. 

YrkesinTroDukTion vänder sig till elever som saknar 

godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Elev-

erna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för 

dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder 

till studier på ett yrkesprogram

inDiviDuellT alTernaTiv förbereder elever till yrkesintro-

duktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. 

Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till 

elever som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. 

språkinTroDukTion ska ge invandrarungdomar som nyli-

gen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska 

kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. 

Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad 

efter varje enskild elevs behov.

Arbetsplatsförlagt lärande bör ingå i programinriktat indivi-

duellt val och kan även ingå i yrkesintroduktion.

fem introduktionSprogram
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nya program och inriktningar

I den nya gymnasieskolan kommer det att finnas 18 nationella program med 
sammanlagt 60 nationella inriktningar. En offentlig huvudman väljer vilka pro
gram och inriktningar skolorna ska erbjuda. En fristående huvudman ansöker 
hos Skolinspektionen.

examensmål 
Examensmål ersätter dagens programmål. Examensmålen beskriver program
mets helhet och ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och un
dervisningen från elevens första dag på programmet. De ska styra utbildningen 
och gymnasiearbetets utformning. De ska också utgöra en grund för att anpassa 
undervisningen i ämnena så att eleven når examensmålen. Inriktningar, program
fördjupningar, yrkesutgångar och eventuella särskilda varianter ska kopplas till 
examensmålen. 

programfördjupning och yrkesutgångar 
Skolhuvudmannen bestämmer programfördjupningen inom ramen för det utbud 
av kurser som Skolverket fastställer för varje program. Den programfördjupning 
som erbjuds ska utgå från examensmålen och vara riktad mot olika yrkesutgångar 
eller innehålla kurser som är särskilt viktiga för högskolestudier beroende på pro
gram. 

profilering av yrkesprogram
I samråd med de nationella programråden har Skolverket tagit fram förslag på 
programfördjupningspaket för varje yrkesutgång. De lokala programråden kom
mer att bli en viktig del när det gäller att planera vilka kurser skolan ska erbjuda 
från programfördjupningen. Genom att samråda med det lokala programrådet 
kan skolan skapa paket som motsvarar lokala och regionala behov.

gymnasiearbete
För att få en gymnasieexamen måste eleven ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. 
Gymnasiearbetet finns beskrivet i examensmålet och är ett kvitto på att eleven är 
förberedd för kommande högskolestudier eller för ett yrkesområde. Därför är det 
naturligt att eleven gör huvuddelen av gymnasiearbetet i slutet av utbildningen. 

18 naTionella program 

de tolv yrkesprogrammen är:

• Barn- och fritidsprogrammet, Bf

• Bygg- och anläggnings -
programmet, Ba

• el- och energiprogrammet, ee

• fordons- och transport-
 programmet, fT

• handels- och administrations-
programmet, ha

• hantverksprogrammet, hv

• hotell- och turismprogrammet, hT

• industritekniska programmet, in

• naturbruksprogrammet, nB

• restaurang- och livsmedels-
programmet, rl

• vvs- och fastighetsprogrammet, vf

• vård- och omsorgspro grammet, vo

de sex högskoleförberedande  
programmen är:

• ekonomiprogrammet, ek

• estetiska programmet, es

• humanistiska programmet, hu 

• naturvetenskapsprogrammet, na

• samhällsvetenskapspro grammet, sa

• Teknikprogrammet, Te
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På yrkesprogrammen ska eleverna visa att de kan utföra vanligt förekommande 
arbetsuppgifter inom yrkesområdet. På de högskoleförberedande programmen 
ska eleverna visa att de är förberedda för högskolestudier. Branscher, organisatio
ner och högskolor ska så långt det är möjligt vara med och ta fram uppgifter för 
gymnasiearbetet.

Gymnasiearbetet ska inte ha karaktären av ett heltäckande examensprov. Det 
är hela utbildningens innehåll som sammantaget spelar roll för om en elev ska 
få gymnasieexamen. Men genom att gymnasiearbetet är en del av examensmålet 
lyfts helheten fram och utvärderas på ett tydligare sätt jämfört med tidigare. 

Betyg för gymnasiearbetet
En elev som gjort ett godkänt gymnasiearbete får betyget E. Om gymnasiearbetet 
inte är godkänt får eleven betyget F (15 kap. 25 § skollagen).

Gymnasiearbetet omfattar 100 gymnasiepoäng. Det är ramen för skolans och 
elevens arbetsinsats. Rektorn ska utse en lärare som är ansvarig för gymnasiearbe
tet och bedömningen av det för varje elev.

I bedömningen av elever som går yrkesprogram bör flera personer medverka 
eftersom det är elevens yrkeskompetens som ska bedömas. Läraren ska ha god 
kompetens att bedöma det aktuella området. 

Skolverket håller på att utveckla ett nationellt bedömningsstöd för yrkesäm
nen utifrån det som idag benämns yrkesprovbanken.

Skolverket kommer att utarbeta ytterligare stöd för bedömning tillsammans 
med programråden.

nya ämnesplaner i gymnasieskolan
I den nya gymnasieskolan kommer det att finnas ämnesplaner som ersätter da
gens kursplaner. Syftet med ämnesplanerna är att skapa en större tydlighet och 
likvärdighet om vilka kunskaper eleverna ska utveckla under utbildningen och 
hur kunskaperna ska bedömas. Det kommer att finnas cirka 200 ämnen med 
cirka 800 kurser.

Kurserna styr innehållet i ämnesplanerna samtidigt som lärarlaget får ett stort 
friutrymme att planera undervisningen.

på sidan 24–25 finns en översikt över hur styrdokumenten hänger ihop.

en elev på ett yrkesprogram ska visa att 
han eller hon kan utföra vanligt förekom-
mande arbetsupppgifter inom yrket för att 
få en gymnasieexamen.
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från kärnämnen till gymnasiegemensamma ämnen
I den nya gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen som ersätter 
de tidigare kärnämnena. De gymnasiegemensamma ämnena är: 

• svenska

• svenska som andraspråk

• engelska

• matematik

• idrott och hälsa

• historia

• samhällskunskap

• religionskunskap

• naturkunskap

Omfattningen av de gymnasiegemensamma ämnena varierar mellan program
men. Yrkesprogrammen har generellt sett mindre omfattning av dessa ämnen än 
de högskoleförberedande programmen.

I den nya gymnasieskolan är historia ett nytt gymnasiegemensamt ämne. 
Regeringen menar att historia ökar elevernas möjlighet att förstå skeenden i vår 
omvärld och därmed också förmågan att delta i samhällsliv och samhällsdebatt. 
Ytterligare en förändring är att estetisk verksamhet inte blir ett obligatoriskt 
ämne. Däremot måste skolan erbjuda någon estetisk kurs inom ramen för det 
individuella valet.

De gymnasiegemensamma ämnena bygger vidare på elevernas kunskaper från 
grundskolan och har som en uppgift att befästa och vidareutveckla dessa.

Ett exempel är det gemensamma stegsystemet i engelska som löper från grund
skolan upp i gymnasiet. Det är samma språkliga färdigheter som utvecklas och 
fördjupas, genom att eleverna arbetar med nya kunskapsområden, mer komplexa 
frågor och vetenskapliga metoder. Därför får ämnena, särskilt i fördjupningskur
serna, en delvis annan karaktär än i grundskolan. Du som lärare ska inte behöva 
återupprepa samma innehåll som eleverna redan arbetat med i grundskolan.

Ämnesplanerna ska anpassas till de olika programmens karaktär. Ett exempel 
är att det finns olika kurser på samma nivå för olika program, till exempel i mate
matik och historia. För matematikämnet finns det tre förstakurser där innehållet 
är anpassat till olika typer av program. När det gäller historia finns en särskild 
fördjupningskurs inriktad mot kulturhistoria för att passa för elever på estetiska 
programmet och humanistiska programmet

för Yrkesprogram har de gym-

nasiegemensamma ämnena minst 

följande omfattning: svenska eller 

svenska som andraspråk, eng-

elska, matematik och idrott och 

hälsa 100 poäng samt historia, 

samhällskunskap, religionskun-

skap och naturkunskap 50 poäng.

För högskoleförberedande 

program har de gymnasiegemen-

samma ämnena minst följande 

omfattning: svenska eller svenska 

som andraspråk 300 poäng, eng-

elska 200 poäng, idrott och hälsa 

och naturkunskap 100 poäng.

I stället för naturkunskap läser 

elever på NA karaktärsämnena 

biologi, fysik och kemi och på 

TE fysik och kemi. Matematik 

omfattar 100 poäng på ES och 

HU, 200 poäng på EK och SA och 

300 poäng på NA och TE. Historia 

omfattar 50 poäng på TE och 100 

poäng på EK, SA och NA och 200 

poäng på ES och HU. Samhälls-

kunskap omfattar 200 poäng på 

EK och 100 poäng på övriga hög-

skoleförberedande program.
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nya och förändrade kunskapsområden
I den nya gymnasieskolan har nya kunskapsområden tillkommit och befintliga 
har samlats, fördjupats och omstrukturerats inom ramen för nya ämnen. Kun
skapsområden finns i det sammanhang där de kan omsättas i handling. Ett ex
empel är dagens kurs arbetsmiljö och säkerhet, vars kunskapsområde finns inom 
respektive yrkesämne i den nya gymnasieskolan.

Yrkesprogrammen får större utrymme för fördjupning i karaktärsämnen. De 
högskoleförberedande programmen har ett större utrymme inom det gymna
siegemensamma ämnesblocket. För elever som byter från ett yrkesprogram till 
ett högskoleförberedande program finns det särskilda påbyggnadskurser om 50 
poäng i historia, naturkunskap och samhällskunskap för att underlätta för elever 
som redan har läst kurs ett.

Gymnasieskolan ska tydligare förbereda eleverna för yrkeslivet, fortsatt yrkes
utbildning eller för högskolestudier både inom de gymnasiegemensamma äm
nena och karaktärsämnena. Den ska också ge en grund för personlig utveckling. 
Därmed slås gymnasieskolans tredelade uppdrag fast. I det sammanhanget spelar 
de gymnasiegemensamma ämnena en viktig roll.

specialiseringskurser
Specialiseringskurser finns på ett flertal program. Dessa kurser är antingen bredd
nings eller fördjupningskurser och kan läsas flera gånger med olika innehåll. 
Exempel på denna typ av kurser är humanistisk och samhällsvetenskaplig spe
cialisering och finsnickeri 5 – specialisering. Specialiseringskurserna ger utrymme 
för både fördjupning och profilering beroende på vilka lokala behov som finns. 

På sidorna 26–27 i denna trycksak finns en beskrivning av hur de olika styr
dokumenten förhåller sig till varandra.

exempel på Diskussionsfrågor

 " Vad innebär införandet av nya 

och fördjupade kunskapsområ-

den i de olika ämnena för oss? 

Behöver vi kompetensutveckling?

 " Vad innebär de nya kunskaps-

kraven i ämnet för vårt arbete 

med bedömning? 

 " Hur konkretiserar vi perspekti-

ven i det tredelade uppdraget i 

undervisningen?

 " Hur integrerar och samarbetar vi 

mellan olika ämnen i undervis-

ningen i syfte att alla elever ska 

uppnå examensmålen?

 " Hur samarbetar vi mellan karak-

tärsämnen och gymnasiegemen-

samma ämnen?

 " Behöver vi nya läromedel?

 " Hur tar vi vara på våra elevers 

erfarenheter, förkunskaper och 

behov av kunskaper inom ämnet?

gYmnasieskolans TreDelaDe 
uppDrag: 

att ge en god grund för yrkesverk-

samhet och fortsatta studier, för 

personlig utveckling och för ett 

aktivt deltagande i samhällslivet. 

Gemensamt bidrar de gymnasie-

gemensamma ämnena och de 

karaktärsämnen som ingår i ett 

program till att uppfylla det trede-

lade uppdraget.
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ny betygsskala 

I samband med gymnasiereformen införs en ny betygsskala med fler betygssteg. 
Det innebär däremot inte ett nytt betygssystem. Den nya skalan och de nya kun
skapskraven ska ge bättre förutsättningar för tydligare information och en rätt
visare och mer nyanserad bedömning. Skalan är sexgradig från A till F med fem 
godkända och ett icke godkänt betygssteg.

De nationella kunskapskraven som beskriver betygsstegen E, C och A relaterar 
till målpunkterna under rubriken ämnets syfte i ämnesplanerna. De relaterar 
också till det centrala innehållet i respektive kurs. 

Kunskapskraven är formulerade som en sammanhållen text och uttrycker vad 
eleven gör och med vilken kvalitet. Oavsett betygssteg beskriver kunskapskraven 
ett brett kunskapsregister. Huvudprincipen är att det ska finnas med samma 
aspekter av kunskap på såväl E, C som Anivån och att progressionen mellan 
betygen synliggörs i de begrepp som är markerade i texten.

Nationella kunskapskrav finns för betygen E, C och A. Kunskapskraven inne
håller för varje nivå en fullständig beskrivning av vad som krävs. En elev som 
uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet får betyget E. Betyget C 
får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet och betyget A om 
kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet. Om en elev inte når kunskapskra
ven för E, får eleven betyget F.

När det saknas bedömningsunderlag för en elevs kunskaper på grund av mycket 
stor frånvaro ges ett streck istället för betyg. Skolan måste kunna redovisa de åtgär
der som vidtagits i samband med frånvaron. En kurs där en elev fått ett streck kan 
inte ingå i en gymnasieexamen. 

Betygen D och B speglar en kunskapsutveckling på väg mot nästa steg. Ex
empelvis får en elev som uppfyller kunskapskraven för E och till övervägande 
del kunskapskraven för C, betyget D. Bedömningen av ”till övervägande del” är 
strikt relaterad till innehållet i kunskapskraven och är en kvalificerad pedagogisk 
bedömning som måste göras individuellt för varje elev. Kunskapskrav på B res
pektive Dnivå ska inte formuleras.

Precis som tidigare är kollegialt arbete inom och utanför den egna skolan 
nödvändigt och värdefullt för att skapa en gemensam tolkning och förståelse av 
ämnesplanerna med sina kunskapskrav. För att underlätta det lokala tolkningsar
betet tillhandahåller Skolverket olika former av stöd som till exempel nationella 
prov, andra bedömningsstöd och förklarande material. Syftet är att uppnå en 
likvärdig och rättvis betygssättning. 
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till övervägande del

till övervägande del

godkändnivån

A 20

17,5

15

12,5

10

0

B

C

D

E

F

B

D

E

C

A

kunskapskrav är formulerade för betygs-
stegen e, C och a. Betyget D innebär att 
eleven har uppfyllt kunskapskravet för 
e till fullo och för C till övervägande del. 
Betyget B innebär att eleven har uppfyllt 
kunskapskravet för C till fullo och för a till 
övervägande del. ”övervägande del” är en 
professionell bedömning och kan se olika 
ut för olika elever.
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ny skollag

Den nya skollagen ska börja tillämpas höstterminen 2011. Den är anpassad till 
en målstyrd skola där kunskap står i fokus. Lagen speglar ansvarsfördelningen 
mellan stat och huvudman och tydliggör de uppgifter som beslutsfattare och 
verksamma ska ha i ett decentraliserat system. En utgångspunkt i den nya skol
lagen är att samma regler så långt som möjligt ska gälla för offentliga och fristå
ende skolor.

Det betyder att enskilda huvudmän ska använda sig av samma läroplaner, 
ämnesplaner och andra bestämmelser som den offentliga skolan.

rektorns roll förtydligas
Rektorns roll förtydligas i den nya skollagen. Rektorn ska besluta i fler frågor 
och får delegera beslutanderätten när inget annat anges. Sådant som rektorn får 
delegera är enskilda ledningsuppgifter och frågor som handlar om den inre orga
nisationen eller sådana beslut där rektorn fattar beslut enligt skolförfattningarna, 
men inte sådana beslut som rektorn själv fått på delegation.

Rektorn får också utse ställföreträdare när han eller hon inte är närvarande 
men det får bara finnas en ställföreträdare vid varje enskilt tillfälle.

kraven på lärares kompetens ökar
Huvudmannen ska anställa lärare som är utbildade för den undervisning som 
läraren ska bedriva. Det är en skärpning i förhållande till nuvarande skollag där 
kravet gäller för den undervisning som läraren ”i huvudsak” ska bedriva. Skol
lagens bestämmelse kommer att kompletteras med föreskrifter om vilken utbild
ning som krävs för den undervisning läraren ska bedriva.

En lärare som inte uppfyller dessa krav får endast anställas för högst ett år i 
sänder. Under vissa villkor får dock obehöriga lärare anställas tillvidare. Det gäller 
lärare som ska undervisa i modersmål eller yrkesämnen. De som inte uppfyller 
de nya kraven men som sedan tidigare fått en tillsvidareanställning ska prövas på 
nytt mot de nya bestämmelserna från och med den 1 juli 2015.

En utredning har föreslagit att en lärarlegitimation ska införas. Riksdagen tar 

ställning till en proposition under våren 2011.
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alla elever har rätt till stimulans
Skollagen slår fast att alla elever ska få den stimulans som de behöver för att kun
na utvecklas så långt möjligt utifrån utbildningens mål. Även elever som lätt når 
kunskapskraven ska få stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling. Sam
tidigt betonar lagen skolans kompensatoriska uppdrag. En strävan ska vara att 
uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Även bestämmelserna om särskilt stöd och tillgången till elevhälsa skärps.
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nya bestämmelser om betygssättning
I den nya skollagen finns vissa allmänna bestämmelser om betyg. Där tydliggörs 
rektorns ansvar för att betygssättningen sker på ett korrekt sätt.

Betyg ska sättas av den eller de lärare som har ansvar för undervisningen vid 
den tidpunkt då betyg ska sättas. De ska också på begäran informera eleverna 
och deras vårdnadshavare om skälen för det betyg som satts.

Den som fattat beslut om ett betyg får möjlighet att ändra betyget om det är 
uppenbart oriktigt och om det kan ske snabbt och enkelt. Det kan till exempel 
handla om att något bedömningsunderlag har förbisetts eller att den som satt 
betyg vägt in frånvaro i betygssättningen på ett felaktigt sätt. Betyget får dock 
inte sänkas.

Det finns flera förslag från regeringen som kommer att få konsekvenser för 
betygssättningen under förutsättning att riksdagen beslutar om dem. Bland an
nat innehåller förslaget om lärarlegitimation också regler om hur betyg ska sättas 
när obehöriga lärare har undervisat. Det finns också förslag om att de elever från 
grundskolan som läst moderna språk som språkval ska få tillgodoräkna sig det 
betyget som ett 17:e betyg när meritvärdet från grundskolan beräknas.

nya disciplinära åtgärder
I den nya skollagen finns en allmän befogenhet för lärare och rektorn att kunna 
vidta de ”omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra 
elevernas trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ord
ningsstörande uppträdande”. Det finns också ett antal nya disciplinära åtgärder 
som får vidtas i gymnasieskolan. En lärare eller rektorn får förutom att visa ut 
en elev från undervisningslokalen besluta om kvarsittning högst en timme efter 
skoldagens slut eller att eleven ska infinna sig i skolan högst en timme innan un
dervisningen börjar. Dessa åtgärder kan användas om eleven uppträder olämpligt 
och inte ändrar sitt beteende på uppmaning från läraren.

Rektorn kan vidare besluta om att ge eleven en skriftlig varning eller besluta 
om en tillfällig omplacering inom skolenheten eller vid en annan skolenhet. En 
elev kan också efter beslut från huvudmannen eller i vissa fall av rektorn stängas 
av från hela gymnasieskolan eller från utbildning med praktiska inslag.

Läs mer om den nya skollagen på skolverket.se. klicka på Lagar & regler.
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• All utbildning ska bygga på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. All undervisning ska dessutom 

oavsett huvudman vara icke-konfessionell. En fristående 

skola kan dock få ha en konfessionell inriktning för den 

övriga delen av utbildningen. De konfessionella inslagen 

ska dock vara frivilliga för eleven.

• Eleverna ska ha tillgång till elevhälsa, studie- och yrkes-

vägledning och skolbibliotek.

• Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psyko-

sociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator 

och personal med specialpedagogisk kompetens.

• Det införs en anmälningsplikt som innebär att om en 

elev riskerar att inte nå upp till de lägsta kunskaps-

kraven, ska läraren anmäla det till rektorn.

• Rektorn ska besluta om en elev ska få särskilt stöd.

• Eleven kan överklaga beslutet att inte få särskilt stöd till 

Skolväsendets överklagandenämnd.

• Eleven kan också överklaga åtgärdsprogrammet om han 

eller hon anser att stödet inte är tillräckligt.

• Utbildningen ska utformas så att alla elever får en skol-

miljö som präglas av trygghet och studiero.

• En lärare eller annan personal som får kännedom om 

att en elev anser sig utsatt för kränkande behandling är 

skyldig att anmäla detta till rektorn.

• En elev på gymnasieskolan ska delta i verksamheten. 

Information om ogiltig frånvaro ska i normalfallet lämnas 

till vårdnadshavaren samma dag. 

• I enstaka fall är det tillåtet att ta ut frivilliga avgifter för 

skolresor och liknande.

• Både kommunala och fristående skolor ska tillämpa 

förvaltningslagen vid myndighetsutövning.

några nyHeter i SkoLLagen
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att förändra framgångsrikt

Olika verksamheter har olika förutsättningar att genomföra förändringar. I flera 
utvärderingar som Skolverket har gjort i samband med införandet av tidigare 
reformer kunnat urskilja några viktiga faktorer som ständigt återkommer.

• Lärarna är nyckelpersoner vid genomförandet. De måste ha kunskaper om vad 
förändringarna handlar om och engageras och involveras i förändringsarbetet.

• Genomtänkta och väl förankrade modeller för hur den lokala organisationen 
som arbetar med förändringen ska se ut och fungera.

• Skolledare är en avgörande grupp som måste ha tidig kunskap om förändring
arna och förmåga att stödja lärarna i förändringsprocessen – annars blir det 
svårt att agera beslutsfattare och vara en drivande diskussionspart.

• Den person eller den grupp i en kommun eller skola som är ansvarig för att 
stödja sina kollegor vid förändringsprocessen behöver ha:
–  ett tydligt uppdrag från sin arbetsgivare,
–  klart formulerade åtaganden,
–  en tydlig ansvarfördelning, 
–  tydligt kommunicerade förväntningar på vad de ska åstadkomma, samt
–  stöd av en kontinuerlig uppföljning och möjlighet att ändra inriktning på 

insatserna vid behov.
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Stor satsning på information till lärare

I november 2010 startar Skolverkets konferenser för lärare om den nya gymna
sieskolan. 

Alla gymnasielärare kommer att få möjlighet att delta i en konferens om gym
nasiereformen, Gy 2011. 

En viktig utgångspunkt för Skolverket är att man som rektor eller lärare 
ska kunna kompetensutveckla sig oberoende av tid och rum. Därför erbjuder 
Skolverket också material som kompletterar de traditionella konferenserna. Det 
handlar om film såväl som skrivet material.

Allt material kommer att finnas på Skolverkets webbplats, skolverket.se/gy2011.
Efterhand kommer Skolverket att producera ytterligare material och anordna 

konferenser som fördjupar vissa områden, till exempel introduktionsprogrammen.
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Så HÄnger Styrdokumenten iHop

skollag (sfs:2010:800)
Det är riksdagen som beslutar om skollagen och anger övergripande mål för utbild-

ningen inom alla skolformer. Riksdagen ger också övergripande riktlinjer för hur skolans 

verksamhet ska utformas. Det som särskilt gäller gymnasieskolan regleras i skollagens 

kapitel 15–17.

Den nya skollagen ska tillämpas från och med den 1 juli 2011.

gymnasieförordning 
En förordning är en bindande rättsregel som är mer detaljerad än lagen. Det är regering-

en som beslutar om gymnasieförordningen. Gymnasieförordningen (1992:394) reglerar 

mycket av det som gäller gymnasieskolan. En översyn av gymnasieförordningen pågår 

just nu med anledning av den nya skollagen och gymnasiereformen. Flera ändringar har 

redan gjorts men en helt ny förordning är att vänta.

läroplan
En läroplan är också en förordning som regeringen utfärdar. Läroplanen beskriver synen 

på kunskap, utveckling och lärande. Den uttrycker också verksamheternas värdegrund 

och uppdrag och även riktlinjer och mål för arbetet.

Formuleringarna i läroplanen gäller hela gymnasieskolan. De ska genomsyra hela 

utbildningen. Formuleringarna upprepas inte i examensmål och ämnesplaner. Därför är 

det viktigt att du som lärare alltid läser läroplanen tillsammans med examensmålen och 

ämnesplanerna.

examensmål
Det är regeringen som beslutar om examensmålen. Examensmålen styr gymnasie-

skolans utbildningar på programnivå.

Examensmålen är programspecifika och beskriver programmens identitet. Examens-

målen knyter samman programmets ämnen och kurser och skapar en helhet. Undervis-

ningen i varje enskilt ämne ska präglas av det programsammanhang det ingår i och bidra 

till att eleverna når målen för programmet. Därför är det viktigt att du som lärare utgår 

ifrån examensmålen när du planerar din undervisning.

genom lagar och förordningar anger 

riksdagen och regeringen mål och 

riktlinjer för skolan. I vissa frågor har 

Skolverket bemyndigande att fast-

ställa föreskrifter, det vill säga gene-

rellt bindande regler. Skolverket får 

även besluta om allmänna råd, som 

är generella rekommendationer om 

tillämpning av en författning.

Lagar, förordningar, föreskrifter och 

allmänna råd utgör skolans natio-

nella styrdokument.

Lagar beslutas av riksdagen.

förordningar beslutas av regeringen.

föreskrifter beslutas av Skolverket.

allmänna råd beslutas av Skolverket. 

Lagar, förordningar och föreskrifter är 

regler som är bindande (författningar) 

medan allmänna råd är rekommen-

dationer om tillämpningen av författ-

ningarna.
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Ämnesplan
Det är regeringen som beslutar om ämnesplanerna för de gymnasiegemensamma 

 ämnena och Skolverket som beslutar om övriga ämnesplaner. Ämnesplanerna ska 

styra undervisningen. En ämnesplan beskriver ett avgränsat kunskapsområde. Namnet 

 ämnesplaner betonar att kurserna ingår i en större helhet. 

Syfte
Ämnets syfte beskriver vilka kunskaper eleverna utvecklar. I syftet ingår ett antal numre-

rade mål för ämnet som uttrycker det som ska betygssättas.

Kurser i ämnet
För varje ämnesplan finns ett stycke som anger vilka kurser som ingår i ämnet. Där fram-

går också om kurserna bygger på en eller flera andra kurser. Kurser som bygger på var-

andra betecknas antingen med siffror eller med olika namn. Det finns också angivet om 

en elev kan läsa en kurs flera gånger med olika innehåll och vilka kurser som överlappar 

varandra där eleven inte kan ha betyg i båda.

Centralt innehåll
Det centrala innehållet anger vilka områden som ska behandlas i en kurs. Genom att 

undervisningen utgår från det som står i det centrala innehållet får eleven förutsättningar 

att utvecklas mot målen i ämnet.

Centralt innehåll är inte bara stoff utan kan även vara metoder, begrepp och teorier. 

Det kan vara olika detaljerat och konkret beroende på kursernas karaktär och poäng-

omfattning.

Det centrala innehållet anger just det innehåll som är centralt i kursen. Det som står 

angivet i det centrala innehållet måste läraren behandla. Därutöver kan läraren också 

välja annat innehåll. 

Kunskapskrav
Kunskapskraven anger kvaliteten på elevens kunskaper och färdigheter i förhållande till 

målen. De är formulerade som en helhet och uttrycker vad eleven gör på E-, C- och A-

nivåerna men med olika kvalitet. Kunskapskraven är relaterade till det centrala innehål-

let i kursen och har en koppling till ämnesplanen som helhet.

Kursens namn och poängomfattning
Beskriver vilka av ämnets mål som kursen omfattar.

www.skolverket.se/gy2011

Vad innebär förändringarna  

för dig som lärare?

Det är ni på skolan som avgör 

hur ni organiserar och genom-

för undervisningen så att alla 

elever får möjlighet att utveck-

las. Det blir viktigt att diskutera 

hur läroplanen förhåller sig till 

examensmålen och ämnespla-

nerna förhåller sig till varandra 

så att eleven får en tydlig helhet 

i sin utbildning. Det är viktigt att 

fundera på vilken eventuell kom-

petensutveckling du som lärare 

kan behöva för att arbeta med 

de nya ämnesplanerna.
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Lärarröster om nya gymnasieskolan

CATARINA NILSSON
– Från luddiga mål till tydlighet och processinriktning, är Catarina Nilssons sam
manfattning av den nya gymnasieskolan. På Jacobsskolan i Hässleholm håller 
programkollegorna med henne. Catarina undervisar bland annat i mönsterkon
struktion och fackteckning, kurser som innan reformen tillhörde industripro
grammet, men som nu övergår till hantverksprogrammet.

 För Catarina går det nya systemet naturligt ihop med det tänkande som man 
redan har i hennes undervisning, att ge eleverna alla de kunskaper de behöver för 
att omvandla en idé till en slutprodukt, få dem att tänka entreprenörsmässigt. 
I sammanhanget framgår kraven på lärarna lika tydligt som kraven på eleverna. 
Bland annat förutsätter digitala redovisningar och portfolios en större kunskap 
på dataområdet för den som undervisar.

– Det måste ske fortbildningsinsatser där, menar Catarina. Hon ser även ett 
behov av vägledning i den nya betygsättningen med inriktning på bedömning för 
lärande, så kallad formativ bedömning.

Catarina tycker det är extra viktigt att se reformen som en möjlighet till för
ändring och förnyelse. 

– Man kan lätt hamna i fällan att endast överföra gammalt tänkande och 
material, bara sätta en ny etikett på det. Därför är det viktigt att ledningen och 
lärarna gör ett gemensamt ryck och verkligen satsar för att få till synbara för
ändringar, säger Catarina och förnekar dock inte att det innebär en tidsmässig 
uppoffring.

– Det är lätt att klaga ibland och endast se belastningen i vissa uppgifter. Men 
själv tycker jag att det är mycket bättre att vara den som är med och påverkar i en 
förändring än den som bara blir föremål för den. 

SARA LINDAHL
Sara Lindahl, lärare i matematik och fysik på Baldersskolan i Skellefteå, ser gym
nasiereformen som en bra kvalitetshöjning.

Som referensskola för projektet Gy 2011 har Baldersskolan redan tagit ett or
dentligt tag i förberedelserna inför framtidens gymnasieskola. Sara förutser dock 
att utmaningen framöver kommer att bli stor vad gäller alla detaljer man har att 
sätta sig in i som lärare.

Catarina nilsson, lärare på Jacobsskolan i 
hässleholm.
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Jan Hultgren, VVS-lärare på Refis i Stock-
holm.

Sara Lindahl, lärare i matematik och fysik 
på Baldersskolan i Skellefteå.

– Det är mycket information att ta till sig inom en snäv tidsram. Ju längre var 
och en väntar med att bli insatt och ställa rätt frågor, desto tuffare kommer det 
att bli.

Sara anser att ansvaret för att informera om alla programfördjupningar och 
inriktningar inte bara faller på studievägledarna.

– När elever kommer till oss lärare för att få veta mer så måste vi också kunna 
föra diskussion och peka mot studieval som är lämpliga för eleven, påpekar Sara. 
De tydligare yrkesprogrammen gör det extra viktigt att göra ett bra beslut från 
början.

En annan aspekt att ta fasta på är enligt Sara den grundskolereform som vän-
tar 2011 och hur denna relaterar till reformen i gymnasieskolan. Nästa höst bör-
jar det riktigt stora jobbet, med en ny gymnasiekull.

– Då måste vi alla vara på banan, förtydligar Sara.

Jan huLtgren
Jan Hultgren är VVS-lärare på Refis i Stockholm, en fristående skola som all-
tid har branschkraven som måttstock för undervisningen. Inte minst gäller det 
energiprogrammet, där utbildning ute på arbetsplatser utgör en viktig del av 
helheten. Jan ser stora fördelar med att skilja på yrkes- och högskoleförberedande 
examen.

– Alla elever är inte intresserade av vidare studier, menar han. Den nya gym-
nasieskolan ger en möjlighet att fokusera särskilt på vad man kommer att ha 
störst nytta av i yrkeslivet. Jan betonar dock vikten av att behålla kravet på bas-
kunskaper och inte ta bort alla teoretiska delar ur de praktiska utbildningarna.

– Hantverkande är mycket mer än bara händer, påpekar han.
Diskussionerna om den nya gymnasieskolan verkar ha gjort personalen mer 

sammansvetsad.
– Alla bidrar med sina egna kompetenser, hjälps åt att bena ut begreppen och 

föder nya idéer. Reformen ger oss många fördelar, som tydligare möjligheter i 
uppföljning, tydligare kursmål och bättre mallar för betygstolkning. Den enda 
frågan är egentligen hur hårt styrda vi vill bli för att uppnå den högre kvaliteten. 
Där är jag ännu lite kluven själv, berättar Jan.

Framtiden vågar inte Jan sia om fullt ut, i varje fall inte när det kommer till 
hans egen utbildning. 

– Vi som jobbar så pass branschnära påverkas minst lika mycket av konjunk-
turen som av riktlinjerna, menar han. 

– Men nu har vi i alla fall fått en bra grund att bygga på.
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