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Sammanfattning 

För att arbeta i den nya gymnasieskolan som träder i kraft i höst (2011) är det viktigt att sätta 

sig in i de förändringar som reformen innebär. Syftet med denna uppsats har varit att reda ut 

vilka de största nyheterna i den nya gymnasieskolan är. Detta har analyserats utifrån ett 

utbildningshistoriskt perspektiv för att ge förändringarna ett större sammanhang och utifrån ett 

livslångt lärandeperspektiv för att se hur den nya gymnasieskolan ska bli en del av elevernas 

livslånga lärande. Analysen har gjorts genom studier av dokument på den politiska nivån och den 

operationaliserande nivån, där bland annat Skolverkets publiceringar ingår. Även 

utbildningshistorisk litteratur och litteratur och artiklar kring livslångt lärande har studerats för att 

sätta förändringarna i ett större perspektiv. En jämförelse har gjorts mellan dagens gymnasieskola 

som har letts under ledorden valfrihet och flexibilitet och den nya gymnasieskolan som har ledorden 

högre krav och kvalitet. Studiens resultat visar att det kommer många nyheter i den nya 

gymnasieskolan. Exempelvis kommer den nya gymnasieskolan att innefatta åtstramningar i 

ordningsregler och inträdeskrav, och ny omfattning på de gymnasiegemensamma ämnena, 

tidigare kallat kärnämnen. En ny betygsskala införs och två examina införs, en 

högskoleförberedande examen och en yrkesförberedande examen. Dessa förändringar syftar till 

att på sikt höja kvalitén i den Svenska gymnasieskolan. Studien visar också att den svenska skolan 

har förutsättningar för att ge ungdomar en bra start på ett livslångt lärande. 

 

Nyckelord: Den nya gymnasieskolan 2011, utbildningshistoria, livslångt lärande, 

utbildningsreformer, Skollag 2010:800. 
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Introduktion  

Skolhistorisk bakgrund 

För ungefär 5000 år sedan i det så kallade flodlandet kring Tigris och Eufrat fanns ett samhälle 

som blomstrade. Samhället utvecklades och nya typer av yrken tillkom. För att hålla reda på alla 

yrken och för att skapa ordning i samhället och mellan yrkeskategorierna började man rista in 

meddelanden i lera som sedan torkade. På det sättet kunde meddelanden föras vidare från en 

person till flera andra tack vare symboliken. I och med detta ökade efterfrågan på skrivkunniga 

och skolans historia tar sin början (Lundgren, i tryck). Skrivarskolor, Edduban, upprättas för att 

utbilda folk i skrift och symbolik (Lundgren, i tryck). Det finns inte mycket bevis på hur 

utbildningen gick till, men det man vet är att metodiken bestod av bestraffning och om man hade 

tur av belöning (Lundgren, i tryck). Inrättandet av skolorna ledde till att handel och kultur 

förbättrades och till slut blev utbildningen en ny syssla som sedan dess har bidragit till utveckling 

av såväl produktion som människors sätt att tänka och se på världen (Lundgren, i tryck). 

I det gamla Grekland tar man över ett stavelsealfabet från fenicierna som sedan utvecklas till 

ett fonetiskt alfabet bestående av olika tecken som alla hade ett tillhörande ljud (Lundgren, i 

tryck). Runt 400 f.v.t skapas det som kallas det joniska alfabetet som även innehöll vokaler och 

gjorde det lättare att se kopplingarna mellan text och tal (Lundgren, i tryck). Under denna tid 

huserar ikoner som Aristoteles, Sokrates och Platon. I Platons utbildning ägnade man sig åt 

föreläsningar och seminarier för diskussion, precis som på dagens universitet och högskolor 

(Lundgren, i tryck). Under denna tid tar också den första läroplanen form bestående av sju 

ämnen, som i Rom kallades för artes liberalis, de fria konsterna (Lundgren, i tryck). De sju ämnena 

var indelade i två underkategorier trivium, vilket innehöll grammatik, retorik och logik, och 

qvadrivium, som innehöll aritmetik, geometri, astronomi och musik (Lundgren, i tryck). Denna 

indelning finns kvar än idag i utbildningsväsendet, men är mer kända som humanoria och 

naturvetenskap (Lundgren, i tryck).  

I romarriket kunde ungdomar gå i olika typer av skolor, beroende på föräldrarnas ekonomiska 

status (Egidius, 2001). De som hade det bättre ställt skickade sina barn till elitskolor, medan 

vanligt folk skickade sina barn till andra typer av mer allmänna skolor. Samhället var i utvecklig 

och det krävdes att medborgarna lärde sig grammatik, vältalighet och argumentation för att göra 

sig hörda i samhällets debatter. Skolan skulle utgöra en fostran och förberedelse för att 

ungdomarna skulle kunna fungera i det blomstrande antika samhället. Man satsade också redan 

under antiken på att lära ut sådant som var gynnsamt för samhället, och insåg att bra utbildning 

leder till välfärd. 

Under medeltiden inrättades skolorna av klostren för att tillgodose kyrkans behov av präster 

och andra skriftlärda funktionärer. Enligt Salin (2011) bestod undervisningen av 

kristendomskunskap, latin, läsning, skrivning och sång. Ämnen som var viktiga att kunna för ett 
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arbete i kyrkan. I början av 1500-talet byggde Gustav Vasa upp den svenska nationalstaten och 

påbörjar en reformation där bildat folk blir mer och mer behövligt (Salin, 2011). Efter att det 

svenska folket kristnats behövde de omskolas och lära sig om den nya tron. Därför inrättade 

Gustav Vasa nya skolor och tar hjälp av boktryckarkonsten för att sprida bibeln och katekesen 

(Salin, 2011). Redan 1541 innehöll kyrkoförordningen avsnitt som behandlade skolan och där var 

kristendomskunskap och latin var huvudämnen i undervisningen för att fostra folket till kristna 

(Salin, 2011). Under medeltiden satsade man alltså på att förbereda elever för arbete inom kyrkan 

och fostra eleverna till bra kristna.  

Utvecklingen av skolan fortsatte in i 1600-talet då Sverige var en stormakt som behövde bildat 

folk i form av exempelvis jurister och diplomater som kunde hjälpa till att styra landet (Salin, 

2011). Under 1600-talet utbildar man för makt och för att kunna styra landet. Under 1600-talet 

rustas Uppsala universitet upp och 1649 inrättas en ny enhetlig gymnasieskola i och med den nya 

skolordningen (Salin, 2011). Under denna slås det fast att gymnasieskolan skall ha sin rätta plats 

mellan trivialskolan, som motsvarar grundutbildningen, och akademin (Salin, 2011). Under 1600-

talet skriver Comenius (1632) om didaktikens fyra huvudfrågor, vad, hur, när och varigenom. 

Detta har sedan satt spår i didaktiken och undervisningen genom tiderna. Comenius (1632) var 

också av tron att skolan skulle innehålla alla typer av lärogrenar, så att man kunde lära sig allt 

inom ramen för skolans verksamhet och att skolan och föräldrar skulle ha ansvar för ungdomars 

utveckling. Comenius (1632) var också en tidig förespråkare för att både flickor och pojkar skulle 

få tillgång till skolan och att skolan alltid kunde utvecklas till det bättre. Redan Comenius (1632) 

tyckte alltså att reformer var utvecklande för skolan, som han vid den tiden tyckte var långt från 

perfekt. Comenius uttryckte det som att ”naturen gör inga språng, utan går stegvis framåt” (1632, 

s.144) vilket innebär att skolan inte blir perfekt över en natt utan behöver ständigt sträva efter 

förnyelse för att bli bättre. 

Under 1700-talet utvecklades tron på förnuftet och upplysningstiden infaller. Tron på att 

människan behöver träda ut ur omyndigheten, en oförmåga att bruka sitt förstånd, tog fart. 

Människan behöver använda sitt eget förnuft och skaffa sig kunskaper som behövs för att göra 

förnuftiga beslut och inte bara göra som andra beordrar dem att göra, även om det är bekvämt att 

låta andra fatta beslut åt en (Kant, 1784). Här börjar folk motsätta sig den ortodoxa kyrkan och 

sekulariseringen tog sin början i och med att även intresset för naturvetenskapen ökade (Salin, 

2011). År 1745 tillsattes den så kallade uppfostringskommitén som hade till uppgift att se till så 

att utbildningen anpassades mer till samhället och ämnen som matematik, naturalhistoria, kemi 

och ekonomi infördes (Salin, 2011). Även moderna språk införs, vilket resulterar i att latinet fick 

en försämrad ställning. Det var även under 1700-talet som privatskolorna börjar öka i antal (Salin, 

2011). 

1800-talet bjöd på forstsatta diskussioner kring hur skolan skall se ut och man ansåg inte 

längre att skolan enbart skall ta fram statstjänare och latinets betydelse minskar och intresset för 

matematik och engelska påverkade och infördes i skolan (Lindensjö & Lundgren, 2000). Under 
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1800-talet tog en politisk diskussion form kring skolans innehåll och vilka ämnen som skall ingå i 

skolan. En bättre kostnadsfri skola för alla var vad många kämpar för och man ansåg att det inte 

skulle vara en klassfråga kring vilka barn som skulle ha rätt till en bra utbildning (Lindensjö & 

Lundgren, 2000). Flickskolor började bli mer och mer tillåtna under början av 1800-talet, 

eftersom föräldrar ville att deras döttrar skall få den utbildning som behövs i samhället (Egidius, 

2001). 1842 införs en folkskolestadga, eftersom att samhället förändrats och behövde nya typer 

av kunskaper, som blir en klar milstolpe i den svenska skolans historia (Salin, 2011). Kampen 

mellan den klassiska lärdomsskolan och den mer liberala skolan tar sin början och 1849 kommer 

man fram till en kompromiss där en enhetlig skola införs (Salin, 2011). År 1862 flyttas 

studentexamen till läroverken och får en mer enhetlig utformning över landet, från att ha verkat 

som en typ av inträdesprov till universiteten (Salin, 2011). Under 1800-talet infördes också fler 

olika typer av utbildningar för att anpassa utbildningen till samhällets behov. 

1900-talet har fört med sig många skolreformer och en satsning på att läroverken skall fungera 

som en grundutbildning till högre studier på universitet (Salin, 2011). Under 1905 delar man in 

skolväsendet i två delar, en latinfri sexårig realskola och en fyraårig övre del som innehöll latin, 

gymnasiet (Salin, 2011). Under 1900-talet fortsätter skoldebatterna kring alla olika skolformer 

som tagit form. Under början av 1900-talet tillåts samskolor, där flickor och pojkar går 

tillsammans i skolan (Egidius, 2001). Under 1920talet tillåts kvinnor att börja studera på de högre 

lärosätena, som universiteten och under mitten av 1900-talet öppnas till slut allt skolväsen för 

kvinnor (Egidius, 2001). Det är alltså under 1900-talet som jämställdhetsdebatten får genomslag i 

utbildningen. 

År 1962 bestämmer riksdagen att en nioårig obligatorisk grundskola skall införas som skall 

förbereda eleverna för studier på gymnasiet (Salin, 2011). Den ökande urbaniseringen under 

1930-1950-talen leder till att fler flyttar in till städerna från landsbygden och nya behov av 

utbildning dyker upp i städerna (Lindensjö & Lundgren, 2000). Under 1953 införs den allmänna 

linjen som valmöjlighet vid sidan av den tidigare latin- och reallinjen. Detta resulterar i att det 

finns tre olika alternativ som man kunde läsa under de två senare åren på gymnasiet: 

fackgymnasium, handelsgymnasium eller tekniskt gymnasium (Salin, 2011). 1964 genomförs en 

gymnasiereform där de olika gymnasieformerna slås samman till ett enhetligt gymnasium med 

fem olika linjer: humanistisk linje, samhällsvetenskaplig linje, ekonomisk linje, naturvetenskaplig 

linje och en teknisk linje (Salin, 2011). Samtliga linjer var treåriga, förutom den tekniska linjen 

som var fyraårig. Dock fanns valmöjligheten att avsluta den tekniska linjen efter tre år (Salin, 

2011). 

Efter att grundskolan gjorts obligatorisk får det till följd att allt fler väljer att söka sig till den 

högre utbildningen, och debatten om hur dess utformning skall se ut upptrappas ytterligare. 

Under 1968 års gymnasiereform slås gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan ihop till det som kom 

att kallas gymnasieskola, Lgy70 (Salin, 2011). Efter detta följer år av hög ungdomsarbetslöshet 

och många omotiverade elever (Salin, 2011).  
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Dagens gymnasieskola – den kursutformade gymnasieskolan 

Efter 15 år av olika utredningar läggs till slut, 1991, en proposition fram om en ny 

gymnasieskola med ny läroplan och ett nytt betygssystem (Salin, 2011). Efter detta tas det 1993 

ett beslut om en ny läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, som tas i bruk under 1994. 

Denna läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, innebar att gymnasieutbildningen blev 

treårig och att gemensamma ämnen, kärnämnen infördes som alla elever på en 

gymnasieutbildning skulle läsa. Hela gymnasieutbildningen blir kursutformad och timplaner byts 

ut mot poängsystem. Läroplanen blir annorlunda till sin struktur och omfattar mål och riktlinjer 

som skall vara till grund för utbildningen. Organisation och stoff styrs lokalt (Salin, 2011). Även 

betygssystemet ändras och blir mål- och kursstyrt med färdiga betygskriterier (Salin, 2011). 

Gymnasieutbildningen är frivillig, men när en elev skrivits in på en gymnasieskola har eleven 

skyldighet att närvara. Eleverna har dock förstått att idag är inte gymnasieskolan frivillig, eftersom 

en gymnasieutbildning är en förutsättning för att få komma in på arbetsmarknaden (SOU 

1997:107). Detta syns också tydlig i arbetslöshetsstatistiken, att 80% av de som är 

långtidsarbetslösa har grundskola som högsta utbildning (SOU 1997:107). Att skaffa sig en 

gymnasieutbildning är idag en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden och en 

förutsättning för fortsatt utveckling. 

Inför införandet av den kursutformade gymnasieskolan så hade Sverige många internationella 

förebilder. Exempelvis Island som hade en väl fungerade kursutformad gymnasieutbildning 

(Hellsten, 1999). Genom införandet av den kursutformade skolan ville dåvarande skolministern 

öka flexibiliteten i utbildningen vilket man trodde skulle leda till större studiemotivation hos 

eleverna (Hellsten, 1999). Fördelarna med en kursutformad skola var enligt skolministern (prop. 

1991/92:157) att valfriheten och flexibiliteten skulle öka samtidigt som eleven själv kunde välja 

mellan yrkesförberedande och studieförberedande kurser. Detta skulle leda till ökad 

studiemotivation eftersom eleverna väljer sin studiegång själva. 

Utvärderingar av den kursutformade skolan har dock visat att resultaten ser olika ut på olika 

skolor och inom olika kommuner (Hellsten, 1999). Exempelvis kunde elever på Breviksskolan 

under 1998 välja fritt mellan samtliga kurser och på så sätt forma sitt eget program och sin egen 

utbildning (Hellsten, 1999). Dock är detta inte det vanligaste utan ekonomi och tillgång till lokaler 

styr utbudet på skolorna och inom kommunerna. Valfriheten kan sägas ha ökat men alla kurser 

erbjuds inte till alla elever, som tanken var från början. Utvärderingar har visat att elever på 

gymnasieskolor runt om i landet inte får tillräcklig information om skillnaden mellan individuellt 

val och karaktärsämnen och att kurserna inte sätts i något större sammanhang (Hellsten, 1999). 

Detta eftersom kurserna läses utan att de relateras till varandra och eftersom lärarna inte anser sig 

ha tid att arbeta ämnesöverskridande (Hellsten, 1999). Gymnasieskolan har antagit en utveckling 

där både valfrihet och enhetlighet varit målen. Men målen har kanske inte alltid gått att 

kombinera till en utvecklande och utmanande utbildning. 
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Eftersom kursbetyg ges efter varje kurs kan man inte heller alltid hinna se någon 

ämnesprogression eller kunskapsutveckling hos eleven då det inte behöver vara samma lärare 

som ansvarar för alla kurser inom ett ämne (Hellsten, 1999). Om en elev är missnöjd med det 

betyg som sätts finns inte alltid chans att rätta till det. Men på de flesta skolor ges elever som inte 

når upp till målen chans till omtentamen för att de skall kunna nå upp till betyget Godkänt 

(Hellsten, 1999).  

I och med den kursutformade skolan har samhörigheten med den egna klassen minskat 

eftersom eleven själv väljer kurser och spenderar mindre tid med klassen än tidigare (Hellsten, 

1999). Detta menar Hellsten (1999) har ökat klyftorna inom gymnasieskolan och elevernas 

trygghetsbas har därigenom försämrats. Det har konstaterats att detta främst drabbar svaga elever 

som är i större behov av att ingå i en social grupp för att känna sig självsäkra (Hellsten, 1999 

s.36). Det har också visat sig att kursutformningen av gymnasieskolan antagits olika på olika 

skolor och att elevinflytandet ser olika ut beroende på vilken skola och vilket program eleven går 

på (Hellsten, 1999). Det har visat sig att inflytandet över studierna är störst på de 

yrkesförberedande kurserna, vilket tros bero på att lektionstimmarna där pågår under längre tid 

än en genomsnittlig lektion på en studieförberedande kurs gör (Hellsten, 1999). Att 

kursutformningen har mottagits olika på olika skolor och inom olika kommuner tros bero dels på 

olika politiska beslut i de olika kommunerna och dels på att gamla tolkningsramar finns kvar även 

när nya styrmedel dyker upp, att linjegymnasiets struktur har påverkat uppbyggnaden av program- 

och kursgymnasiet (Hellsten, 1999).  

Läroplanen från 1994 är den som fram till idag, våren 2011, styrt den svenska gymnasieskolan. 

Under 1990talet fanns det två teman som styrde skoldebatten, det första temat var 

decentralisering och det andra var målstyrning och valfrihet (Lindensjö och Lundgren, 2000). 

Efter att beslutsfattandet kring organisation och innehåll flyttats till lokal nivå så började det 

mediala trycket att öka på skolpolitiken, eftersom skillnaderna och variationerna i resultat mellan 

skolorna blev allt mer synliga (Lindensjö & Lundgren, 2000). I dagsläget pågår debatter kring 

skolan för fullt i media och nya artiklar och granskningar publicerad dagligen. 

Gymnasieskolan och lärarens uppdrag  

Gymnasieskolan är en del av samhället och är också den plats där framtidens 

samhällsmedborgare fostras och utbildas. Gymnasieskolan måste enligt Carlgren och Marton 

(2007) alltid förstås i förhållande till samhället och dess funktion i samhället. Detta eftersom 

samhällsförändringar slår igenom i gymnasieskolan och eftersom gymnasieskolans utveckling 

också får genomslag i samhällsförändringarna. Dock är skolan inte alltid i fas med samhället, då 

skolan kan skilja sig från hur samhället ser ut (Carlgren & Marton, 2007). Gymnasieskolan kan 

ligga såväl före som efter i utvecklingsprocessen i jämförelse med samhället i övrigt.  

Lärarens främsta uppgift i gymnasieskolan är och har alltid varit att ”utveckla vissa bestämda 

förmågor och förhållningssätt” (Carlgren & Marton, 2007, s. 23). Uppgiften har alltid varit 

densamma, men förmågorna och förhållningssätten har förändrats och varierats genom tiderna. 
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Enligt Carlgren och Marton (2007) har läraren en nyckelroll när skolan reformeras. De uttrycker 

det som att: ”Med varje ny reform följer nya krav på läraren” och ”varje ny reform kräver en ny 

sorts lärare” (s. 80). Carlgren och Marton (2007) menar vidare att kraven är stora på lärarna i 

reformperioderna och att reformerna kan gå fel om lärarna inte tillgodoser sig rätt information 

och anpassar sin undervisning till reformen. Enligt Carlgren och Marton (2007) kan lärare lätt bli 

”reformförstörare” om de inte accepterar förändringarna och istället ser det om att reformen bara 

gör deras arbete svårare, eftersom de måste anpassa och göra om sin undervisning. 

Läraryrket och lärarutbildningen 

Läraryrket har även det förändrats med alla reformer genom tiderna. Idag tror man att 

läraryrket är på väg ur en epok där man har fokuserat mycket på hur-perspektivet, hur man skall 

undervisa och vilka som är de bästa metoderna och på väg in i en epok där man fokuserar på vad-

perspektivet, vad som är lärande och vad man bör lära sig (Carlgren & Marton, 2007). Under 

1950- och 1960-talen hade den pedagogiska forskningen som fokus att hitta den bästa metoden 

och idag fokuserar forskningen mer på vad lärande är och vad man bör lära sig och varför 

(Carlgren & Marton, 2007). Vi tros alltså gå från fokus på undervisning och metoder till fokus på 

lärande och vad eleverna bör lära sig inom ramen för skolundervisning (Carlgren & Marton, 

2007). Idag har lärare även en helt annan auktoritet än tidigare, idag måste man arbeta sig fram till 

ett förtroende från en klass medan man tidigare ”fick” auktoritet och förtroende direkt (Carlgren 

& Marton, 2007). Detta kan bero på den kamrat-pedagogik som Carlgren och Marton (2007) 

menar förekommer i dagens skola, där eleverna får vara med och bestämma över hur 

utbildningen skall se ut.  

Lärarutbildningen, både den svenska och andra länders, är en utbildning som med jämna 

mellanrum fått stark kritik (Carlgren & Marton, 2007). Den svenska lärarutbildningen kritiseras 

idag för att den har för dålig forskningsanknytning, att glappet mellan teori och praktik är för 

stort och att glappet mellan ämnesstudierna och de yrkesinriktade studierna är för stort (Carlgren 

& Marton, 2007). Kritik finns även mot lärarutbildningen då den anses vara kravlös, oakademisk 

och eftersom lärarutbildningen inte sysslar med frågor som är relevanta i praktiken. Idag vill man 

att lärarutbildningen skall knytas närmare till forskningen och till verkligheten, genom anknytning 

till det praktiska skolväsendet (Carlgren & Marton, 2007).  

Livslångt lärande 

Det kan tyckas vara en självklarhet att ett livslångt lärande är något som pågår under hela livet 

och så är det också. Människor lär hela tiden och av olika anledningar, som unga, vuxna och 

åldringar och oavsett om det gäller en tentamen eller att lära sig ett recept på en efterrätt (Egidius, 

2001). Det livslånga lärandet kan ta plats på arbetsplatsen, i hemmet, bland vänner och bekanta 

eller i kulturlivet. Det finns också i förskola, grundskola, gymnasieskola, högskola och alla andra 

typer av utbildningsverksamhet och kompetensutveckling (Egidius, 2001).  
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När det talas om lärande görs det vanligtvis en skiljelinje mellan formellt lärande, icke-formellt 

lärande och informellt lärande (Egidius, 2001). Formell utbildning motsvarar skolans alla former. 

Icke-formellt lärande motsvarar all utbildning som sker utanför skolan exempelvis utbildning ledd 

av ett studieförbund eller av ett företag. Informellt lärande, som är lärande som sker genom att 

man förvärvar kunskaper genom övning och träning av färdigheter, utan att delta i organiserad 

utbildning (Egidius, 2001). 

Enligt Skolverket (2000a) är begreppet livslångt lärande ingenting nytt, utan det har funnits 

med länge. Begreppet kan tyvärr ofta användas som en ”semantisk spegel” eftersom det tilltalar 

många människor men på olika sätt beroende på individens intressen (Skolverket, 2000a). Att 

begreppet används som semantisk spegel innebär att det är ett ord som har olika betydelser för 

olika personer, andra exempel på semantiska speglar är rättvisa och kvalitet, som kan betyda 

väldigt olika saker för olika personer. Livslångt lärande innebär en slags helhetssyn på hur lärande 

och utbildning går till (Skolverket,  2000a). Att lärande kan se på olika sätt och i olika miljöer. Det 

finns enligt Skolverket (2000a) två dimensioner av begreppet livslångt lärande, dels innefattar det 

livslångt, som betyder att lärande sker under hela livet och dels innefattar det livsvitt, som betyder 

att lärande kan vara såväl formellt som icke-formellt och informellt. Det kan ske på arbetsplatsen, 

i skolan eller i hemmet. Livslångt lärande innebär inte bara återkommande utbildning i det 

formella skolsystemet, utan innefattar all typ av lärande, från skola till inlärning av recept eller 

idrott (Skolverket, 2000a). Det livslånga och livsvida lärandet illustreras av Figur 1 nedan.  

 
Figur 1. Det livslånga och livslida lärandet. 
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Livslångt lärande är viktigt i många politiska sektorer, dock främst inom utbildningspolitiken, 

arbetsmarknadspolitiken och i det civila samhället (Skolverket, 2000a). Lärande skall ha en 

naturlig plats i såväl skola som på arbetsplats och i hemmet. I skolan, den formella utbildningen, 

läggs grunden för det livslånga lärandet (Skolverket, 2000a).  

I Skolverkets rapport från PISA undersökningen (Skolverket, 2000b) kring elevers inställning 

till lärande framkommer det att en positiv inställning till lärande är av stor vikt om man vill skapa 

en bra grund för livslångt lärande. I rapporten framkommer det också att om eleverna får lära sig 

att analysera, resonera och diskutera i skolan möjliggörs livslångt lärande. I rapporten från PISA 

(Skolverket, 2000b) framkommer det också att elevernas prestationer i skolan samvarierar starkt 

med inställningen till lärande. De som har bra inställning till lärande presterar också bättre i 

skolan. En annan sak rapporten visar är att ofta påverkar prestationerna i skolan är självstyrt lärande 

som innebär den motivation och den målsättningsförmåga som en elev har. Elever med bra 

motivation och tydliga målsättningar presterar bättre i skolan och har i genomsnitt bättre 

inställning till lärande än elever med låg grad av självstyrt lärande (Skolverket, 2000b). Men dock 

bör det poängteras att man inte skall påstå att individen själv bär ansvaret för och styr sin 

inlärning, utan lärande sker i samspel med såväl andra människor som miljö. Individen står i 

centrum men många andra saker runt om kring påverkar inlärningen. Självstyrt lärande kan 

påverka, men är inte allt. Exempelvis har staten ett ansvar att skapa förutsättningar för att det 

livslånga lärandet skall kunna ske (Skolverket, 2000a). En annan del av den formella utbildningen 

som påverkar det livslånga lärandet är vuxenskolan, som kan fungera som en möjlighet för vuxna 

att komma på ”rätt spår” och vuxenskolan kan också utjämna kunskapsluckor mellan vuxna 

(Skolverket, 2000a). 

Eftersom det livslånga lärandet kan ta plats i olika delar av samhället och olika tider i livet så 

kan man påstå att livslångt lärande är gränsöverskridande (Skolverket, 2000a). Det livslånga 

lärandet spränger gränser mellan skola, hem, arbetsplats och fritid. Det livslånga lärandet är också 

gränsöverskridande eftersom det sker under hela livet. Därför bör inte lärande enbart finnas i 

ungdomen, utan bör vara en del av livet, så länge man lever. Dock är det värt att poängtera att 

kunskaper kan försvinna med tiden, om kunskaperna inte utnyttjas (Skolverket, 2000a). Genom 

att ständigt lära så kan människan utnyttja kunskapsresurser genom hela livet. 

Livslångt lärande för alla? 

Det livslånga lärandet sker, som ovan nämnts, genom hela livet och i olika miljöer. Dock finns 

det enligt Ellström (1997) en del förutsättningar som påverkar det livslånga lärandet. Exempelvis 

social bakgrund och deltagande i utbildning. Ellström (1997) menar att det idag sker en 

snedrekrytering där många sorteras bort när det gäller såväl utbildning som arbetsliv. Inom den 

formella utbildningen är det många som sorteras bort i övergången mellan olika 

utbildningsstadier, exempelvis mellan gymnasieskola och högskola eller grundskola och 

gymnasieskola. Enligt Ekstrand och Nordin (2007) sorteras de individer bort som av olika 

anledningar inte klarar av att anpassa sig eller som inte klarar gränserna för övergångarna och 
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hamnar utanför. När det gäller arbetslivet sorteras många bort när de skall gå från utbildning till 

arbetsmarknaden. Enligt Ellström (1997) är det främst tre faktorer som påverkar beredskapen att 

delta i ett livslångt lärande. Dessa tre faktorer kallar Ellström för ”järntriangeln” som består av 

uppväxtförhållanden, förhållanden under skolgång och förhållanden i arbetslivet (1997). Det som 

påverkar under uppväxten är bland annat den sociala bakgrunden och den grad av motivation 

som ges i hemmet och inom den tidigare skolgången. Under skoltiden sker påverkan och även 

den utbildningsnivå som individen uppnår påverkar möjligheterna till livslångt lärande. På 

arbetsmarknaden påverkar de krav och möjligheter som ges där men även den 

utvecklingsmöjlighet som finns på arbetsplatsen påverkar. 

Lärande ses vanligtvis som någonting positivt, som är utvecklande för individen och samhället. 

Dock kan det enligt Ellström (1997) även vara någonting negativt, eftersom det kan leda till 

passivisering, underordning och dekvalificering, vilket Ellström jämför med ”inlärd hjälplöshet”. 

Med inlärd hjälplöshet menas att en individ inte tror sig kunna klara av vissa uppgifter eftersom 

han eller hon inte har de förväntade kunskaperna. Lärande är enligt Ellström (1997) en 

fortlöpande process som pågår hela livet och som kan vara såväl medveten som omedveten och 

som kan få såväl positiva som negativa konsekvenser. 

Sammantaget kan man alltså påstå att förutsättningarna för ett livslångt lärande ges i vardagen, 

oavsett om det sker i skola, hem, fritid eller på arbetsplatsen. För att förbättra möjligheterna till 

ett livslångt lärande är det viktigt att man arbetar för en integration mellan utbildning, arbete och 

lärande (Ellström, 1997). 

Kunskapsbegreppet  

Kunskap förknippas för det mesta med någonting positivt. Någonting man samlar på sig 

genom livet och någonting som i allmänhet är bra att ha. Dock framställs det ofta som om 

kunskap är någon slags substans som en människa kan besitta eller sakna (Carlgren & Marton, 

2007). Många är beredda att hålla med om att kunskap är kontextberoende, att situationen 

påverkar såväl inlärning som användandet av kunskap, och att kunskap är relationell, att den 

uppstår i möten med människor (Carlgren & Marton, 2007). Enligt Jarlén (1993) är kunskap 

också konstruktiv, den gör världen begriplig, och funktionell, användbar, ett redskap. 

Enligt såväl Jarlén som den idag gällande läroplanen, Lpf 94, ser kunskap som något som kan 

visa sig i olika former. Kunskap kan bestå av fakta, förståelse, färdighet eller förtrogenhet. Dessa 

”de fyra F:en” är enligt läroplanen (Lpf 94 s. 6) olika former av kunskap som samspelar och 

förutsätter varandra. I Europaparlamentet har man ungefär ett likande synsätt på kunskap, men 

där talar man hellre om kompetens, som ses som en kombination av kunskaper och attityder (SOU 

2008:27). Även när man talar om arbetslivet så uttrycker sig många vanligtvis i termer av 

yrkeskompetens.  
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Syfte och frågeställningar 

För att kunna arbeta som lärare i den nya gymnasieskolan från och med hösten 2011 är det 

mycket som behöver uppdateras. I den nya gymnasieskolan kommer det att ställas höga krav på 

att lärarna är insatta i hur den nya gymnasieskolans utformning ser ut. Det är alltså av yrkesmässig 

relevans att ta reda på vad läraren måste anpassa sig till i arbetet i den nya gymnasieskolan och 

vad som kommer att bli nytt för eleverna och på vilket sätt den nya gymnasieskolan kommer att 

bli en del av det livslånga lärandet. Det är också viktigt att se förändringarna ur ett större 

perspektiv och ge dem ett historiskt sammanhang. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

den nya gymnasieskolan skiljer sig från den gymnasieskolan som finns idag (våren 2011). Detta 

görs utifrån följande frågeställningar: 

Vilka är de största nyheterna i den nya gymnasieskolan och vilka tankar ligger bakom dem? 

Hur ser kopplingen ut mellan den nya gymnasieskolan och utbildningshistorian? 

Kommer den nya gymnasieskolan att bli en del av det livslånga lärandet?  

Metod och material 

En jämförelse kommer alltså att göras mellan dagens gymnasieskola och den nya 

gymnasieskolan som införs i höst (2011). Detta syftar till att ge förståelse om de största 

skillnaderna mellan dagens gymnasieskola och den nya gymnasieskolan.  

Fröberg har i sin avhandling Teknik och genus i skapandet av gymnasieskolans teknikprogram (2010) 

studerat synen på teknik och genus på tre olika nivåer, en politisk nivå, en operationaliseringsnivå 

(ex Skolverket) och en skolnivå. Jämförelsen i denna uppsats har inspirerats av detta och görs på 

två olika nivåer, den politiska nivå och den operationaliseriserande nivån. Att undersöka 

skolnivån har i denna uppsats inte tagits med, då den nya gymnasieskolan ännu inte trätt i kraft 

och eftersom den nya läroplanen ännu inte är publicerad (maj 2011).  

När man studerar skolreformer är det dels intressant att studera tankarna bakom reformerna 

och dels intressant att studera effekterna av reformerna och de politiska besluten (Richardson, 

Lönnström & Smedberg, 1984). I denna uppsats studeras tankarna bakom besluten. Effekterna 

av besluten kan i stort sett studeras först efter att reformen trätt i kraft. 

Det finns flertalet olika typer av källmaterial som kan användas inom utbildningshistorisk 

forskning (Richardson, Lönnström & Smedberg, 1984). De primära källorna är material från 

riksdag, regering, utredningsväsendet, ämbetsverken, regionala organ, lokal ledning inom 

skolväsendet, läroanstalter, organisationer och föreningar, och material från pedagogisk och 

utbildningspolitisk debatt. Lagstiftningskedjan i Sverige ser ut enligt följande: 1. 

Kommittédirektiv 2. SOU och Ds 3. Lagrådsremiss 4. Proposition 5. Riksdagens 

utskottsbetänkande 6. Riksdagens beslut 7. Färdiga lagar och förordningar (SFS) (Regeringens 

hemsida, 2011). I denna uppsats studeras dokument från hela beslutskedjan. 

I denna uppsats studeras material från såväl riksdag, regering, utredningsväsendet, 

ämbetsverken och material från den pedagogiska och utbildningspolitiska debatten som skollagar, 
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gymnasieförordningar, läroplaner, kursplaner, examensmål och ämnesplaner. Även 

informationsmaterial från regeringen och Skolverket har studerats precis som propositioner, 

remisser, PM och utredningar från regeringar och utbildningsdepartementet.  

Även utbildningshistorisk och läroplansteoretisk litteratur har studerats för att belysa 

förändringarna utifrån ett större historiskt perspektiv och ge förändringarna ett sammanhang. 

Litteratur och artiklar som behandlar livslångt lärande har också legat till grund för studien.  

De val av insamlingsmetoder som används har inte krävt några större etiska överväganden 

kring personers integritet eller anonymitet. Samtliga namn som nämns är författare till verk eller 

politiker med officiella uppdrag och är därför omöjligt att anonymisera. 

Resultat 

Dagens gymnasieskola 

Tankarna bakom Lpf 94 

Inför införandet av den nya läroplanen 1994 låg fokuset på framtiden (Jarlén, 1993). Enligt 

Jarlén (1993) väckte man åter liv i bildningsbegreppet och fokuserade på elevens rätt att själv välja 

och utveckla sina kunskaper, genom en ökad flexibilitet och ökad valfrihet skulle ingen elev 

behöva hamna i en ”återvändsgränd”.  En elev skulle ha möjligheten att göra nya val genom hela 

gymnasieutbildningen. Det skulle vara en flexibel gymnasieskola där eleverna kunde välja kurser 

som de själva verkligen ville läsa och eleverna skulle ha möjligheten att byta mellan program. 

Med införandet av Lpf 94 kom ett nytt betygssystem som inte längre var relativt utan absolut. 

Det relativa betygssystemet togs bort för att eleverna inte skulle jämföras med varandra och inte 

rangordnas, utan istället skulle de bedömas utifrån i vilken mån de själv når upp till de ställda 

målen (Prop. 2003/04:140). Istället infördes strävansmål och uppnåendemål. Strävansmål 

motsvarar enligt Jarlén (1993) den kvalitativa inriktningen av undervisningen medan 

uppnåendemål motsvarar en minimumgräns för godkänt. Därmed kan man påstå att 

strävansmålen riktar sig till skolan och lärarna medan uppnåendemålen riktar sig till eleverna. 

Enligt Jarlén (1993) fanns inga belägg för att betygssystem med fler betygssteg skulle vara mer 

rättvisande eller enklare att tillämpa för läraren.  

För samtliga program i gymnasieskolan skulle det finnas gemensamma programmål som alla 

utbildningar skulle leda till (Jarlén, 1993). För att säkerhetsställa detta låg även tungt fokus på att 

förbättra uppföljning och utvärdering av gymnasiestudierna.  

I läroplanen, Lpf 94, finns fyra perspektiv som skall genomsyra all undervisning i 

gymnasieskolan. Dessa fyra perspektiv är: det etiska perspektivet, det internationella perspektivet, 

det historiska perspektivet och ett miljöperspektiv. Dessa perspektiv skall visa vägen mot 

framtiden och fokus på hållbarhet (SOU 2008:27). 
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Kärnämnen och programmen i dagens gymnasieskola 

I dagens gymnasieskola (våren 2011) finns det åtta kärnämnen, som är gemensamma för 

samtliga program på gymnasieskolan (SFS 1985:1100). Kärnämnena och deras omfattning är: 

Svenska eller svenska som andraspråk 200p, engelska 100p, matematik 100p, idrott och hälsa 

100p, samhällsvetenskap 100p, religionskunskap 50p, naturkunskap 50p och estetisk verksamhet 

50p. Utöver kärnämnena genomför samtliga elever på gymnasieskolan en projektarbeteskurs på 

100p, individuellt val på 300p och karaktärsämnen om 1450p. Karaktärsämnen är de ämnen som 

ger programmet sin karaktär, exempelvis kemi, fysik och biologi på naturvetenskapsprogrammet. 

I dagens gymnasieskola finns det 17 nationella program som alla leder till grundläggande 

högskolebehörighet. Programmen är barn- och fritisprogrammet, byggprogrammet, 

elprogrammet, energiprogrammet, estetiska programmet, fordonsprogrammet, handels- och 

administrationsprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet, 

industriprogrammet, livsmedelsprogrammet, medieprogrammet, naturbruksprogrammet, 

naturvetenskapsprogrammet, omvårdnadsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och 

teknikprogrammet (SFS 1985:1100). Utöver de nationella programmen finns också individuella 

program för elever med speciella behov och specialutformade program eller elever som vill 

kombinera ihop sitt eget program, eller som bytt studieinriktning under studietiden.  

Slutbetygen i år 9 2010 

Bland eleverna som gick ut grundskolan våren 2010 var en tiondel av eleverna inte behöriga 

till gymnasiet (Enheten för utbildningsstatistik, 2010). 12% av alla elever i grundskolan går i 

fristående skolor och där får eleverna i genomsnitt högre betyg än elever på kommunala skolor 

(Enheten för utbildningsstatistik, 2010). 

Bland eleverna som gick ut grundskolan våren 2010 syntes det tydligt att föräldrarnas 

utbildningsnivå påverkar om eleven blir behörig till gymnasiet (Enheten för utbildningsstatistik, 

2010). Av de elever som har minst en förälder med högskoleutbildning så får 95% behörighet till 

gymnasiet (Enheten för utbildningsstatistik, 2010). Bland eleverna som har föräldrar som högst 

har gymnasieutbildning blev 85% behörig till gymnasiet 2010 (Enheten för utbildningsstatistik, 

2010). bland eleverna som hade föräldrar som hade högst grundskoleutbildning så var det endast 

63% som hade behörighet till gymnasieskolan (Enheten för utbildningsstatistik, 2010). 

Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) 

Våren 2010 fick nästan 100 000 elever slutbetyg från gymnasieskolan (Skolverket, 2010a). 

Varje elev läste cirka 31 kurser (Skolverket, 2010a). När eleverna får betyg räknas de om till 

genomsnittlig betygspoäng, GBP, genom att man gör om ett betyg till poäng. Betygen görs om 

till poäng enligt följade exempel: IG=0p, G=10p, VG=15p och MVG=20p (Skolverket, 2010a). 

Genom att lägga ihop alla betygspoäng får man sedan en totalsumma som man delar på antalet 

kurser eleven läst och sen får man ut ett genomsnittligt betygspoäng som kan ligga mellan 0 och 
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20. Exempelvis om man har betyget Godkänt i samtliga kurser så blir GBP 10 och om man har 

VG i samtliga kurser 15 osv.  

Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för de som tog examen från gymnasiet låg våren 

2010 på 14,0 (Skolverket, 2010a). De senaste åtta åren har GBP sett ungefär likvärdigt ut. GBP 

har pendlat mellan 14,0 och 14,1 (Skolverket, 2010a). Se Tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1. Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med slutbetyg, läsåren 2002/2003 - 2009/2010* 

         Läsår 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Antal 75567 79557 83050 84410 89153 92615 97064 99228 

GBP 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.1 14.0 

Därav 
        GBP Kvinnor 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,8 14,7 

GBP Män 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,3 13,4 13,3 

*Källa: Skolverket. (2010a). Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2009/10. Dnr 71-2010-4 

Som framgår av Tabell 1 så har GBP inte varierat så mycket de senaste åtta läsåren. Man kan 

även se att elevantalet har ökat med mer än 20 000 elever från 2002/03 till 2009/10 utan att det 

har sänkt GBP. Tabell 1 visar också att kvinnor genomgående har haft högre GBP än män de 

senaste åtta läsåren. Dock bör det i detta sammanhang även nämnas att alla elever inte får 

slutbetyg enligt denna variant, utan att det finns skolformer av Waldorftyp som ger andra typer av 

omdömen och att en del elever får International Baccalaureate betyg (Skolverket, 2010a). Det 

antal elever som inte fick betyg av den nationella typen var läsåret 2009/10 765st (Skolverket, 

2010a).  

När man studerar GBP från 2009/10 närmare ser man att de som har högst GBP är kvinnor 

med svensk bakgrund (14,9) följt av kvinnor med utländsk bakgrund (13,8), män med svensk 

bakgrund (13,4) och lägst GBP har män med utländsk bakgrund (12,5) (Skolverket, 2010a). Man 

kan också se att elever som läst naturvetenskapliga programmet har högst GBP på 16,1 följt av 

elever på estetiska programmet (14,9) och elever på samhällsvetenskapliga programmet (14,8). 

Lägst GBP har elever som tar examen från fordonsprogrammet (11,6), elprogrammet (12,2) och 

energiprogrammet (12,4) (Skolverket, 2010a). När man studerar GBP och föräldrarnas 

utbildningsgrad blir det också tydligt att elever som har föräldrar som har högskoleutbildning får 

högre betyg, högre GBP (Skolverket, 2010a). 

Nya antagningsregler till högskolan 2010 

Från och med 2010 finns det nya antagningsregler till högskole- och universitetsutbildningar i 

Sverige. Numer ges meritpoäng, extrapoäng, för kurser i matematik och språk och andra kurser 

som är relevanta för den utbildning studenten söker sig till (Skolverket, 2010a). Från och med 

2010 behövs minst godkänt i matematik A, engelska A och svenska eller svenska som andraspråk 

A och B för att bli behörig till högskolestudier (Skolverket, 2010a). Elever som läst ett reducerat 
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program, vilket innebär att man tagit bort eller inte klarat av vissa kurser, får inte längre tillgång 

till högskolestudier (Skolverket, 2010a). Detta har resulterat i att år 2010 var 87% av de som gick 

klart en gymnasieutbildning behöriga till högskolestudier, vilket är en minskning med 3% från 

2009, innan de nya reglerna (Skolverket, 2010a). År 2010 gick var fjärde elev direkt från gymnasiet 

till högskolan (Skolverket, 2010a). Hur det blir 2011 återstår ännu att se. 

Likvärdig betygssättning? 

Betyg är en stor del av skoldebatten. Alla har vi någon typ av relation och åsikter om hur betyg 

skall se ut, vad som skall bedömas och hur de bör användas. Forskning visar att likvärdigheten i 

betygssättningen är under all kritik (SOU 2010:96). Detta tycks bland annat bero på att personliga 

egenskaper vägs in i betygssättningen och det därmed inte bara blir kunskaperna och 

färdigheterna som bedöms (SOU 2010:96). I dagens skola tycks det svårt för lärare att förhålla sig 

objektivt till sina elever eftersom lärare arbetar tillsammans med eleverna under en längre tid och 

därmed utvecklar en personlig relation till eleverna (SOU 2010:96). Idag (2011) finns det inget 

krav på att lärare skall dokumentera elevernas kunskapsutvecklig i form av originaldokument, 

vilket kan försvåra objektiviteten i bedömningen ännu mer (SOU 2010:96). Idag (2011) skall 

betygsättningen baseras på löpande bedömning av elevernas kunskaper och elevernas utveckling, 

men inga krav på dokumentation finns (SOU 2010:96). 

En förutsättning för att en lärare skall kunna sätta korrekta betyg är att läraren aktivt arbetar 

med styrmedlen (SOU 2010:96). Att inte arbeta med läro- och kursplaner gör att läraren inte kan 

hålla fullständig kolla på vad som skall betygsättas och vad som inte bör betygsättas. Med den nya 

gymnasieskolan och den nya skollagen (2010:800) kommer förändringar som har som mål att 

skapa likvärdighet och rättvisa i betygsättningen (SOU 2010:96). Bland annat kommer det bli 

möjligt för elever att begära omprövning av betyg (SOU 2010:96). Omprövning görs om eleven 

anser att betyget är felaktigt eller satt på felaktiga grunder. Om lärare inte dokumenterar och 

sparar originaldokument kommer detta inte att fungera i praktiken, då originaldokumenten är 

bevisen på elevernas kunskaper (SOU 2010:96). Inför införandet av den nya gymnasieskolan blir 

det tydligt att ett annat synsätt på dokumentation behövs, för elevernas skull. Dock kan det bli 

svårt att dokumentera förmågor som inte kan dokumenteras på papper, som kreativitet och 

muntlig förmåga (SOU 2010:96). Därför blir det allt viktigare i den nya gymnasieskolan att 

använda bild och ljudupptagning som dokumentationsform (SOU 2010:96) för att stärka och 

säkra en likvärdig bedömning för eleverna.  

Fristående gymnasieskolors popularitet 

Idag lockar de fristående skolorna fler och fler elever. Detta är ett av resultaten av satsningarna 

på flexibilitet och valfrihet. Framförallt är intresset för friskolorna högt i storstäderna. I Uppsala 

går 25% av alla gymnasieelever i en fristående skola (Enheten för utbildningsstatistik, 2009). 

Antalet friskolor fortsätter att öka, trots att elevantalet sjunker (Enheten för utbildningsstatistik, 

2009). Det är idag enligt Egidius (2001) hög konkurrens mellan skolor, främst i storstäderna, och 
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det görs många undersökningar för att se på vilken skola som elever trivs bäst och på vilken skola 

som eleverna får de högsta betygen. Detta fungerar sedan som ”ligatabeller” och publiceras i 

tidningar mm för att föräldrar skall kunna välja den rätta skolan för sina barn och ungdomar. 

Detta skulle enligt Egidius (2001) vara ett resultat av att gymnasieskolan idag är resultatstyrd. Hur 

väl en skola uppfyller de uppsatta målen blir ett slags ”kvalitetssäkring” för skolan. 

Den nya gymnasieskolan 

Gymnasieskola 2007 

Efter många år av utvärdering av Lpf 94 kom den förra regeringen med ett förslag om en ny 

gymnasieskola som skulle träda i kraft under 2007. Med propositionen Kunskap och kvalitet (Prop. 

2003/04:140) lades det fram elva steg som skulle förbättra gymnasieskolan. På Skolverkets 

hemsida (2006) kunde man under 2006 läsa om att ledorden i den nya gymnasieskolan som skulle 

träda i kraft under 2007 var helhet och sammanhang. Det var viktigt att eleverna skulle känna den 

röda tråden och helheten i sin utbildning. Detta skulle göras genom de elva steg som 

propositionen presenterat.  

Kursbetygen skulle bytas ut mot ämnesbetyg, detta för att kunna visa på ämnesprogression 

och eftersom alla studier inom ett ämne ska se till att utveckla ämneskunskaperna (Skolverket, 

2006). Med ämnesbetyg skulle eleven alltså få ett betyg i ämnet, oavsett hur många poäng man 

läst och betyget skulle baseras på ämnesprogression. Detta skulle enligt regeringen bidra till 

sammanhang i elevernas ämnesstudier. En gymnasieexamen skulle införas dels för att öka 

chanserna för eleverna att söka arbeten utomlands, då de flesta länder inom EU har en 

gymnasieutbildning som leder till en examen och dels för att fungera som mål för elevernas 

studier (Skolverket, 2006). Gymnasieexamen skulle utfärdas om eleven fått betyg på samtliga 

kurser inom utbildningen, alla 2500p, varav 90% skulle ha minst betyget godkänt och 

gymnasiearbetet skulle vara godkänt. Projektarbetet skulle bytas ut mot benämningen 

gymnasiearbete och skulle vara ett arbete som skulle kunna knyta ihop och ge sammanhang åt 

elevens gymnasiestudier (Skolverket, 2006). Samarbetet mellan skolan och arbetslivet skulle 

utvecklas. Bland annat genom ökade möjligheter till arbetsplatsförlagt lärande, APL (Skolverket, 

2006). Kvalitén på de individuella programmen skulle stärkas så att inga elever skulle utestängas 

från utbildning (Skolverket, 2006). Möjligheten till frisökning skulle öka, att elever ska ha 

möjlighet att söka gymnasieutbildningar utanför den egna kommunen (Skolverket, 2006). Historia 

skulle bli nytt kärnämne på 50p eftersom kunskaper i historia kan hjälpa människor att fatta bra 

beslut även idag (Skolverket, 2006). Kvalitén på de yrkesinriktade programmen skulle stärkas och 

en gymnasial lärlingsutbildning skulle införas för de elever som hellre ville skaffa sig kunskaper 

ute på en arbetsplats (Skolverket, 2006). För att sätta kurserna i ett större perspektiv så föreslog 

man ökat samarbete mellan kärnämnen och karaktärsämnen (Skolverket, 2006). Alla kurser på 

gymnasieskolan skulle också ha en omfattning om minst 100p, bortsett från fyra kärnämnen, för 
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att ämnesprogression skulle kunna uppfattas och bedömas och för att eleverna skulle hinna 

tillgodose sig kunskaperna inom ett ämne ordentligt (Skolverket, 2006).  

Kärnämnena i gymnasieskola 2007 skulle ha varit: svenska eller svenska som andraspråk 200p, 

engelska 100p, matematik 100p, samhällskunskap 100p, idrott och hälsa 100p, religionskunskap 

50p, naturkunskap 50p, estetisk verksamhet 50p och historia 50p (Skolverket, 2006). 

Gymnasiearbetet skulle haft en omfattning på 100p. (Skolverket, 2006). Den dåvarande 

regeringen föreslog att lokala kurser skulle få finnas kvar, eftersom samhället utvecklas snabbt 

och lokala behov kan uppkomma (Prop. 2003/04:140). Alla lokala kurser skulle dock först 

godkännas av Skolverket. Regeringen ville också att behörighetsreglerna för att få studera på 

gymnasiet skulle vara kvar som de sett ut eftersom man inte ville utestänga elever från 

gymnasiestudier (Prop.2003/04:140).  

Högre krav och kvalitet – tankarna bakom Gy11 

Med den nya gymnasieskolans införande införs också gymnasieexamen som bör leda till att 

eleverna kan få ut ett examensbevis (Prop. 2008/09:199). Syftet med gymnasieexamen är att 

förstärka kvaliteten och öka den nationella likvärdigheten bland skolorna i Sverige (Prop. 

2008/09:199). Det underlättar också internationellt att Sverige inför en gymnasieexamen, då de 

flesta andra länder inom EU har någon typ av gymnasieexamen som också leder till ett 

examensbevis (Prop. 2008/09:199). 

Alla elever på ett yrkesförberedande program skall ha rätt till att läsa de kurser som de behöver 

för att komma upp i grundläggande behörighet till högskolestudier under deras studietid på 

gymnasieskolan (Prop. 2008/09:199).  

De nya kursplanerna bör utformas på ett sätt som underlättar tydlighet. De bör alltså bli 

tydligare och mer lättförståeliga än idag (Prop. 2008/09:199). Kursplanerna skall även förändras 

så att det blir tydligare att varje kurs skall ingå i ett större sammanhang, vilket man saknar i den 

nuvarande gymnasieskolan (Prop. 2008/09:199).  

Styrkedjan i den nya gymnasieskolan 

Den nya gymnasieskolan kommer styras av en rad olika styrmedel, dessa presenteras på 

Skolverkets hemsida (2011a). Längst upp i styrkedjan ligger den nya skollagen (SFS 2010:800) 

som kommer att träda i kraft den 1 juli 2011. Skollagen beslutas av riksdagen och innehåller 

riktlinjer som styr hur skolan skall utformas och styras. Kapitel 15-17 i skollagen styr just 

gymnasieskolan, men det finns även information om de andra skolformerna. Nästa steg i kedjan 

är gymnasieförordningen, som är en mer detaljerad rättsregel än skollagen. 

Gymnasieförordningen är mer innehållsrik och reglerar stora delar av det som rör 

gymnasieskolan. Den nya gymnasieförordningen (SFS:2010 2039) utkom i början av 2010 och där 

finns information om allt från hur programmen skall se ut till hur en skola skall söka om tillstånd 

för att få erbjuda en särskild variant av ett program. Nästa steg i kedjan är läroplanen för 

gymnasieskolan. Läroplanen bestäms och ges ut av regeringen och innehåller värdegrunden som 
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skall gälla i gymnasieskolan och riktlinjer för såväl personal som elever. I dagsläget finns inte den 

nya läroplanen (Gy11) publicerad. Sista steget i den övergripande styrkedjan är examensmålen. 

Alla program i gymnasieskolan styrs av examensmål, som är specifika för varje program och 

innehåller mål som eleverna skall uppnå med hjälp av programutbildningen. Examensmålen skall 

fungera som ett dokument som sammankopplar alla kurser och ämnen som läses inom 

programmet. Alla kurser inom ett program skall även anpassas till examensmålen på programmet, 

vilket betyder att samma kurs kan se olika ut på olika program.  

Utöver de statliga styrmedlen som ovan nämnts styrs skolan också av en rad andra styrmedel, 

som exempelvis de kommunala beslut som tas angående skolplan, organisation, budget, 

arbetsplan och kursplaner för lokala kurser (SOU 1997:107). 

Två examina 

I den nya gymnasieskolan kommer det att finnas två olika examina som eleverna kan ta ut 

efter genomförd gymnasieutbildning, en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen 

(16kap § 27-28). En yrkesexamen utfärdas enligt skollagen (2010:800) om en elev på ett av de 12 

yrkesprogrammen är godkänd på minst 2250p varav 100p matematik, 100p svenska eller svenska 

som andraspråk och 100p engelska. Även gymnasiearbetet skall vara godkänt för att en elev skall 

kunna ta ut en yrkesexamen. En högskoleförberedande examen utfärdas enligt skollagen 

(2010:800) då eleven på ett av de sex högskoleförberedande programmen fått godkänt på minst 

2250p varav 300p svenska eller svenska som andraspråk, 200p engelska, 100p matematik och 

gymnasiearbetet på 100p skall även det vara godkänt.  

Redan nu (maj 2011) kan man se resultaten av detta. I skrivande stund pågår omval till 

gymnasieskolan och där kan man se att färre elever väljer att söka sig till de yrkesförberedande 

programmen (Lindström, 2011). Ett exempel kunde man läsa om i Uppsala Nya Tidning, UNT, 

den 31 mars 2011, att Jällagymnasiet i Uppsala förlorar elever i och med den nya gymnasieskolan. 

I dagsläget (maj 2011) har Jällagymnasiet 90 lediga platser och 50% färre sökande än året innan. 

Detta tros bero på att en examen från ett yrkesprogram inte automatiskt innebär grundläggande 

behörighet till högskolestudier. På Jällagymnasiet har 20% av eleverna gått direkt till 

högskolestudier tidigare år (Lindström, 2011). Det tros också bero på dålig information och 

tidsbrist, då Jällagymnasiet endast haft tid på sig sedan jul att anpassa sig till de nya direktiven. 

Främst beror det antagligen på dålig kommunikation och information, då alla elever på ett 

yrkesförberedande program enligt skollagen (2010:800) skall garanteras kurser så att de kan få 

grundläggande behörighet inom ramen för sina gymnasiestudier. 

Behörighet till gymnasieskolan ändras 

Med den nya skollagen (2010:800) ändras intagningsreglerna till gymnasiet. Högre krav ställs 

på eleverna i grundskolan om de vill studera vidare på gymnasiet. För att få tillgång till gymnasiets 

yrkesprogram skall eleven enligt kap 16 § 30 vara godkänd i matematik, engelska och svenska 

eller svenska som andraspråk. Utöver de tre ämnena måste eleven också vara godkänd i minst 
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fem andra ämnen för att få söka till ett yrkesprogram.  Om eleven vill söka till ett 

högskoleförberedande program skall eleven enligt skollagen (2010:800 kap 16 § 31) ha minst 

godkänt i ämnena matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk. Utöver de tre 

ämnena behövs att eleven är godkänd i minst nio andra ämnen. Enligt Skolverket (2010b) finns 

det en del ytterligare behörighetskrav till de högskoleförberedande programmen. För att en elev 

skall få behörighet till naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet krävs att man utöver 

engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk även har godkänt i biologi, kemi 

och fysik. För att få tillgång till samhällsvetenskapliga programmet, ekonomiprogrammet och 

humanistiska programmet krävs godkänt betyg i samhällskunskap, religion, historia och geografi. 

För tillgång till estetiska programmet finns inga behörighetskrav utöver matematik, engelska och 

svenska eller svenska som andraspråk och nio andra ämnen, men intagningsprov kan förekomma.  

En ny betygsskala 

Enligt den nya skollagen (2010:800 kap 15 § 20) skall det hållas utvecklingssamtal minst en 

gång per termin. Den information som delges där skall också delges till vårdnadshavaren. Det är 

rektorn som enligt skollagen (2010:800 kap 3 § 14) ansvarar för att betygssättning sker enligt de 

lagar och regler som gäller. Betyg sätts enligt den nya skollagen (2010:800 kap 3 § 16) av en 

legitimerad lärare. Om läraren inte är legitimerad sätts betyg i samråd med en legitimerad lärare. 

Skulle lärarna inte komma överrens om betyget så är det den legitimerade läraren som sätter 

betyget, förutsatt att han eller hon är behörig i det aktuella ämnet. I annat fall är det upp till 

rektorn att sätta betyg. Enligt skollagen (2010:800 kap 3 § 15) skall eleverna alltid informerade om 

på vilka grunder som de betygsätts på. 

Med den nya gymnasieskolan som träder i kraft hösten 2011 kommer också en ny betygsskala. 

Den nya betygsskalan träder i kraft läsåret 2011/2012 och kommer att bestå av fem steg. För 

godkända resultat ges betygen A, B, C, D och E. A är det högsta betyget och E är det lägsta 

godkända betyget (Skollagen 2010:800 kap15§ 23). Om eleven inte når upp till målen för det 

lägsta godkända betyget (E) så skall betyget F sättas. Betyget F är ej godkänt (Skollagen 2010:800 

kap15§ 23). Om inget underlag finns för betygssättning på grund av exempelvis frånvaro så skall 

inget betyg sättas (Skollagen 2010:800 kap15§ 27). Ett undantag finns dock, vilket är 

gymnasiearbetet som endast betygssätts med E, om eleven är godkänt på gymnasiearbetet, eller F, 

om eleven inte är godkänt på gymnasiearbetet (Skollagen 2010:800 kap15§ 25). Betyg sätts enligt 

skollagen (2010:800 kap 15 § 22-24) efter varje avslutad kurs och det är kunskapskraven för 

kursen som styr betygen.  

Anledningarna till att man vill ändra betygsskalan till ett system med fler betygssteg är 

exempelvis att elever med svårigheter skall uppmärksammas tidigare och att en ökad tydlighet 

behövs (Prop.2008/09:66). Det man vill åstadkomma är en ökad tydlighet jämtemot elever och 

vårdnadshavare, ökad precisering för lärarna när de sätter betyg och att fler godkända betygssteg 

skulle öka motivationen för eleverna att vilja få högre betyg (Prop. 2008/09:66). Enligt 

regeringens proposition En ny betygsskala (Prop.2008/09:66) gjordes en kvalitetsgranskning av 
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betygssystemet under året 2000, vilket gav resultatet att såväl lärare som elever, politiker och 

rektorer efterfrågade ett system med fler betygsnivåer. Detta berodde på att betyget G, godkänt, 

kunde ha för stort kunskapsspann, att ett G hade för stor bredd. Några som varit kritiska till 

införandet av en betygsskala med fler steg är Umeå universitet och Linköpings universitet. De har 

menat att fler betygssteg kan leda till att det endast blir detaljkunskaper som studeras och 

betygssätts (Prop.2008/09:66). Många har också trott att det nya systemet skulle fungera likadant 

som det tidigare 1-5 systemet. Men så är inte fallet, och värt att nämna är att i 1-5 systemet 

jämfördes elever med varandra och i den nya gymnasieskolan är betygssystemet målbaserat (Prop. 

2008/09:66). 

Betyg från år 6 i grundskolan  

För att Sverige skall kunna hävda sig i den allt hårdare internationella konkurrensen har 

regeringen bestämt att betyg skall införas från och med år sex i grundskolan (prop. 2009/10:219). 

Detta behövs enligt utbildningsdepartementet för att möjlighet skall finnas att se alla elevers 

potential. Enligt Utbildningsdepartementet (prop. 2009/10:219) visar forskning att resultaten i 

den svenska skolan ständigt sjunker. Speciellt i ämnena matematik, naturvetenskap och 

läsförståelse. I år nio i grundskolan var det läsåret 2008/2009 23% av eleverna som inte når 

målen för godkänt i ett eller flera ämnen (prop. 2009/10:219) vilket leder till att antalet behöriga 

elever till gymnasieskolan ständigt minskar. Enligt utbildningsdepartementet får var femte elev 

inte det stöd de har rätt till för att nå de uppsatta målen (prop. 2009/10:219). För att motverka 

denna negativa utveckling har regeringen gjort en läsa-skriva-räkna satsning som innebär att man 

vill införa skriftliga omdömen från år ett i grundskolan, nationella prov skall hållas i svenska och 

matematik i år tre i grundskolan, nationella prov i biologi, kemi och fysik skall hållas i år nio i 

grundskolan och att de nationella proven i år fem i grundskolan skall bli obligatoriska (prop. 

2009/10:219). Enligt Sjögren och Svaleryd (2011) finns det ett samband mellan tidiga betyg och 

förmåga att fullfölja sin gymnasieutbildning. Genom satsningen på tidigare omdömen och betyg 

och fler nationella prov hoppas man på längre sikt också se till att fler elever fullföljer sin 

gymnasieutbildning.  

Programmen i den nya gymnasieskolan 

Idag (2011) finns det 17 nationella gymnasieprogram som alla ger högskolebehörighet. I den 

nya gymnasieskolan kommer det att finnas två typer av nationella program, yrkesprogram och 

högskoleförberedande program. Från och med hösten 2011 kommer det att finnas 18 olika 

program i gymnasieskolan (SFS 2010:800). Sex program kommer att vara högskoleförberedande 

program och 12 program kommer att vara yrkesprogram. De högskoleförberedandeprogrammen 

blir: ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet, 

samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. De tolv 

yrkesprogrammen blir: bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, el- och 

energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, handels- och 
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adnimistrationsprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet, 

industritekniska programmet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, 

VVS- och fastighetsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet (SFS 2010:800). För de 

elever som väljer ett yrkesförberedande program är det upp till dem själva att välja in extra 

valbara kurser om de vill få behörighet till studier på högskolenivå (SFS 2010:800).   

De nationella programmen skall ta tre läsår att genomföra, det vill säga sex terminer. Ett 

program får ta längre tid, men då skall tillstånd sökas från Skolverket. Varje program skall enligt 

skollagen (2010:800 kap1 § 6) ha uppsatta examensmål. Dessa mål är det som skall uppnås med 

utbildningen. Hur många undervisningstimmar som eleven har tillgodo under sina 

gymnasiestudier regleras av skollagen. Enligt den nya skollagen (2010:800 kap 16 § 18) så skall 

yrkesprogrammen bestå av minst 2430 undervisningstimmar och de högskoleförberedande 

programmen skall bestå av minst 2180 undervisningstimmar. En undervisningstimme motsvarar 

60 minuter. 

Ordningsregler 

I den nya gymnasieskolan blir ordningsreglerna tydligare. Enligt den nya skollagen (2010:800 

kap 5 § 3) skall alla elever få en god skolmiljö som ger trygghet och möjlighet till god studiero. 

För att garantera eleverna denna trygghet och studiero så finns det i den nya skollagen (2010:800) 

åtgärder som skolan och läraren kan ta till. Enligt skollagen (2010:800 kap5 § 7) skall elever som 

stör undervisningen få utvisas från lektionen. Det kan exempelvis gälla om eleven inte ändrar sitt 

beteende efter tillsägelse eller om eleven påverkar undervisningsklimatet negativt. Enligt den nya 

skollagen (2010:800 kap 5 § 8) blir det också möjligt att ge en elev som stör undervisningen eller 

beter sig illa kvarsittning. Kvarsittningen skall alltid vara under uppsikt och under max en timme. 

Om en elev vid upprepade tillfällen stör undervisningen skall det enligt den nya skollagen 

(2010:800 kap 5 § 9) göras en utredning tillsammans med vårdnadshavaren. Enligt den nya 

skollagen (2010:800 kap 5 § 11) skall det efter utredningen ges en skriftlig varning till eleven och 

vårdnadshavaren där åtgärder som kan komma att användas tydligt skall framgå. 

Enligt den nya skollagen (2010:800 kap 5 § 17-18) skall det även vara möjligt att stänga av en 

elev från undervisningen. Detta sker om eleven exempelvis fuskat, kränkt andra på skolan, eller 

vid upprepade tillfällen har stört undervisningen eller påverkat undervisningsklimatet och de 

andra eleverna negativt, så att inte studiero och trygghet kunnat upprätthållas. Avstängning får 

ske i upp till två veckor, men det får ske under en längre tid om skäl till detta finns. Innan beslut 

om avstängning sker skall skolan enligt skollagen (2010:800 kap 5 § 21) ge vårdnadshavare och 

socialnämnd (vid elev under 18 år) möjlighet till yttrande i fallet. Därefter får eleven stängas av 

från undervisningen. 

Föremål som stör undervisningen får enligt den nya skollagen (2010:800 kap 5§ 23) beslagtas. 

Föremålet skall lämnas tillbaka vid skoldagens slut och får max beslagtas i fyra dagar. Undantag 

gäller självklart för föremål som narkotika och vapen, som inte bör lämnas tillbaka under dessa 
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förutsättningar. Enligt skollagen (2010:800 kap5§ 24) skall alla åtgärder som beskrivits här alltid 

dokumenteras. Detta för att underlätta för såväl elev som skola och framtiden. 

Även frånvaro och skolk regleras i den nya gymnasieskolan (Skolverket, 2010b). Från och med 

hösten 2011 är rektorn på skolan skyldig att se till att vårdnadshavaren meddelas om eleven haft 

ogilltig frånvaro. Detta ska ske samma dag som frånvaron (Skolverket, 2010b). Andra medel som 

blir tillåtna att ta till är som ovan nämnt kvarsittning, omplacering och avstängning (Skolverket, 

2010b). Grunden till detta skall enligt skolminister Jan Björklund (Bergfeldt, 2009) vara att det 

under vårterminen 2009 var cirka 3,5% av eleverna på gymnasieskolan som blev av med sitt 

studiemedel på grund av frånvaro och skolk. För att motverka detta skall skolan ringa hem till 

vårdnadshavaren samma dag som eleven varit borta utan gilltiga skäl. Detta gäller fram till eleven 

blir myndig. Men enligt Björklund skall närvaro vara offentlig handling, så att vårdnadshavaren 

kan ha koll på elevens frånvaro även efter eleven blivit myndig (Bergfeldt, 2009). Ett annat sätt 

att motverka detta skall enligt Björklund vara att se till att de yrkesförberedande utbildningarna 

inte innehåller för mycket teori och akademiskt inriktade ämnen vilket resulterar i att många 

elever bli skoltrötta, utan att yrkesförberedande utbildningar skall ha fokus på yrket och 

yrkeskunskaper (Bergfeldt, 2009). Skolministern menar dock att det är viktigt att poängtera att 

förändringar tar tid och att resultat av denna reform troligtvis inte kommer att kunna studeras 

förrän om ungefär sex till sju år (Björklund, 2011). 

Ämnena i den nya gymnasieskolan 

Det som i dagens gymnasieskola kallas kärnämnen kommer i den nya gymnasieskolan att 

ändra omfång och döpas om till gymnasiegemensamma ämnen. Ämnesplanerna för de 

gymnasiegemensamma ämnena bestäms av regeringen medan resten av alla ämnen och kurser 

bestäms av Skolverket. I den nya gymnasieskolan uppskattas det enligt Skolverkets hemsida 

(2011c) att finnas ungefär 200 ämnen och 800 kurser. De gymnasiegemensamma ämnena 

kommer att bli: engelska, historia, samhällskunskap, religionskunskap, idrott och hälsa, 

matematik, naturkunskap och svenska eller svenska som andraspråk (Skolverket, 2010c). Dessa 

ämnen läses på alla program men kommer att delvis ha olika innehåll och omfattning.  

På yrkesprogrammen kommer de gymnasiegemensamma ämnenas omfång enligt Skolverket 

(2010c) att vara: svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska och idrott och hälsa 

omfattar vardera 100p, och historia, religionskunskap, naturkunskap och samhällskunskap 

omfattar vardera 50p. På de högskoleförberedande programmen ser omfattningen av de 

gymnasiegemensamma ämnena annorlunda ut. På de högskoleförberedande programmen skall 

eleverna läsa 300p svenska eller svenska som andraspråk, 200p engelska, 100p vardera av idrott 

och hälsa och naturkunskap (Skolverket, 2010c). Ett undantag finns dock i fråga om 

naturkunskapen. Elever som läser på naturvetenskapliga programmet eller teknikprogrammet 

kommer inte att behöva läsa naturkunskap, eftersom de läser kemi och fysik på 

teknikprogrammet och biologi, fysik och kemi på naturvetenskapsprogrammet (Skolverket, 

2010d). Samhällskunskap har omfånget 200p på ekonomiprogrammet och 100p på resterande 
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högskoleförberedande program. Historia omfattar 200p på estetiska programmet och 

humanistiska programmet, 100p på ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och 

naturvetenskapsprogrammet och 50p på teknikprogrammet. Matematik har minst omfånget 300p 

på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet, 200p på ekonomiprogrammet och 

samhällsvetenskapliga programmet, och 100p på estetiska programmet och humanistiska 

programmet. Religionskunskap omfattar 50p (Skolverket, 2010d). 

En annan nyhet är att det kommer finnas nationella specialiceringskurser. Inom exempelvis 

religionskunskap kommer eleverna enligt Skolverkets hemsida (2011b) kunna ha möjligheten att 

fördjupa sig ytterligare i en eller flera religioner inom ramen för specialiceringskursen. Det blir 

alltså fler varianter, fler olika kurser, inom ett ämne än tidigare. 

Från och med hösten 2011 kommer möjligheten för elever på gymnasieskolan att välja kurser 

inom det individuella valet att minskas från 300p till 200p (Utbildningsdepartementet, 2011). 

Även möjligheten till specialutformade program tas bort. Dock kommer det att finnas möjlighet 

för en skola att ansöka om en särskild variant av ett nationellt program, vilket görs till Skolverket, 

och dessa särskilda varianter måste följa de gällande examensmålen (Utbildningsdepartementet, 

2011). Även möjligheten för en skola att anordna lokala kurser kommer hösten 2011 att tas bort, 

eftersom alla kurser skall vara nationella och godkända av Skolverket (Utbildningsdepartementet, 

2011). Enligt utbildningsdepartementet kommer elever som tar examen från den nya 

gymnasieskolan, med den nya betysskalan, att konkurrera i samma urvalsgrupper som de elever 

som går ut dagens gymnasieskola när de söker till högskolan (Utbildningsdepartementet, 2011). 

Hur vet man om en skola är bra? 

Enligt Carlgren och Marton (2007) går det inte längre att tala om ”det bästa sättet” att 

undervisa på eller det bästa sättet att lära sig något. Alla människor lär sig på olika sätt och i olika 

miljöer. Att tro att det endast finns ett sätt att lära in viss kunskap är att marginalisera lärandet 

och är inte hållbart ur ett långsiktigt perspektiv. Att man arbetar på detta sätt, att man anser att 

det bara finns ett sätt att tillägna sig en viss kunskap, menar Carlgren och Marton (2007) visar sig 

bland annat inom matematiken, som är en vetenskap som är väldigt regelbunden. Matematik är 

nämligen ett av de ämnen som flest elever har svårt för, vilket tycks bero på att enbart ett sätt 

anses vara det rätta när det kommer till att lösa en uppgift. Exempelvis kan 32+23 räknas ut på 

minst tre olika sätt, beroende på hur man tänker. Man kan tänka först 32+3 följt av 35+20, eller 

30+20 följt av 50+3 följt av 53+2 eller 32+20 följt av 52+3. Varianterna elever kan tänka ut ett 

tal är många, men endast ett tycks vara det ”rätta”.  

När internationella jämförelser görs mellan skolor i exempelvis matematik så baseras proven 

enbart på vissa egenskaper, exempelvis förmåga att skriva matematiska uträkningar på rätt sätt. 

Egentligen testas inte matematikförmåga utan det som testas är ju bara det som är på just det 

enskilda provet. Så att efter en sådan undersökning komma med uttalanden om vilken skola eller 

vilket land som har de bästa skolorna är enligt Carlgren och Marton (2007) helt orimliga. Den 

allmänna kunskapen är inte det som testas, utan det som testas är specifika förmågor. Kan man 
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uttala sig om att en skola är bäst i världen bara för att den har fått högst genomsnittligt resultat på 

ett prov. Enligt Carlgren och Marton (2007) håller det inte. De menar att kunskaper är 

kontextberoende och relationell och att det egentligen är den allmänna kunskapen som är det 

viktigaste, eftersom det är den som senare testas i arbetsliv och vidare utbildning.  

Diskussion 

Den nya gymnasieskolan i utbildningshistoriskt ljus  

 Under antiken utbildade man elever för att de skulle kunna fortsätta sin utveckling i de 

politiska debatterna och man utbildade för samhällets välfärd. Samma mönster kan man se idag, 

med den nya gymnasieskolan kommer en satsning på en arbetslinje och de yrkesförberedande 

programmen. Samtidigt som man satsar på att de högskoleförberedande programmen skall 

förbereda eleverna för högskolestudier, bättre än detta görs i dagens gymnasieskola. Under 

medeltiden utbildade man eleverna för att de skulle kunna arbeta i kyrkan. De kunskaper och 

färdigheter som skulle behövas i arbetet i kyrkan var också det eleverna fick lära sig i skolan. 

Även detta kan man koppla till den nya gymnasieskolans satsning på att förbereda eleverna för 

arbete, speciellt på de yrkesförberedande programmen. Under 1600-talet utbildade man för att få 

fram personer som kunde styra landet och man utbildade för makt. Även i dagens samhälle är 

utbildning ett sätt att få makt, speciellt högskolestudier är en väg att hävda att man borde få vara 

med och bestämma, då man är sakkunnig. Under 1700-talet utbildade man för upplysning, en 

frigörelse från andras bestämmandemakt och tron på det egna förnuftets makt. I dagens 

gymnasieskola, och den nya gymnasieskolan, ligger stort fokus på att fostra eleverna till 

demokratiska samhällsmedborgare som kritiskt granskar och ständigt söker nya möjligheter till 

utveckling. Man litar inte på något bara för att någon påstår att det är sant, utan man granskar 

kritiskt de påståenden som läggs fram och sedan tar man själv ställning till om det är sant eller ej.  

Under 1800-talet pågick debatten kring skolans innehåll för fullt. Det debatterades vilt kring 

vilka ämnen som skulle vara självklara i skolan. Detsamma kan man påstå pågår idag, då 

strukturen på kärnämnena, eller de gymnasiegemensamma ämnena, görs om. Idag anser man att 

estetisk verksamhet inte behöver vara ett obligatoriskt ämne, men man anser däremot att historia 

bör läsas av alla. Under 1800-talet pågick också en jämlikhetsdebatt. Man vill ha en skola för alla, 

oavsett klasstillhörighet. Idag pågår också en jämlikhetsdebatt, kring allas rätt till skola, oavsett 

bakgrund och social tillhörighet. Alla ungdomar skall ha samma möjligheter att välja den 

utbildningsväg som de själva vill gå. En tredje inriktning på utbildningen under 1800-talet var 

också att utbildningen utbildade för samhällets behov. Detsamma kan man påstå sker idag, när 

man satsar på att fler ska få jobb direkt efter gymnasiet i och med de nya yrkesförberedande 

programmen och lärlingsutbildningen.  
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Under 1900-talets början pågick en jämställdhetsdebatt, som i sig redan startade under 

Comenius tid, under 1600-talet. Man ansåg att även flickor skulle ha samma rätt till utbildning 

som pojkar. Idag pågår också en jämställdhetsdebatt, även om den har en annan natur. Nämligen 

kring att alla elever, oavsett könstillhörighet, skall ha lika rätt till utbildning och val av 

utbildningsväg.  

Under 1900-talet satsade man också på en enhetlig skola, som skulle leda till samma mål, 

oavsett vilken inriktning eleven valde på sina studier. Utbildningarna gjordes alltså mer och mer 

lika, till och med de förslag som togs fram för gymnasieskolan 2007. Någonstans mellan 2007 och 

2011 finns en vändpunkt i de bakomliggande idéerna för skolsystemets utformning. I 

gymnasieskolan 2011 kan man säga att man föreslår en ökande skillnad mellan de 

yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Detta eftersom de leder fram till 

två olika typer av examen och en utbildning på ett yrkesförberedande program inte direkt ger 

grundläggande behörighet till högskolan, vilket de högskoleförberedande programmen gör. Dock 

är det värt att åter nämna att samtliga skolor är skyldiga att erbjuda elever på yrkesförberedande 

program kurser så att de kommer upp i grundläggande behörighet, inom ramen för det 

individuella valet.  

Genom historien har den utbildningspolitiska debatten sett olika ut och man har utbildat för 

olika syften. Många av de syften man har utbildat för genom historian återfinns i den nya 

gymnasieskolan, som vikten av att utbilda för välfärd och för att eleverna ska klara sig i samhället. 

En del utbildningssyften, som att utbilda för kyrkans behov, finns inte i den nya gymnasieskolan. 

Livslångt lärande i den utbildningspolitiska debatten 

Ett livslångt lärande börjar i det lilla barnets nyfikenhet och kunskapssökande och skall sedan vara en realitet 

under hela livet. Ett kontinuerligt lärande, är självfallet inte något nytt. Det har i en mening förekommit och varit en 

förutsättning för individernas och samhällets utveckling så länge som mänskligheten har funnits på jorden. 

Väsentligen har det handlat om ett erfarenhetsbaserat informellt lärande i vardagen och sedan 1800-talet 

kompletterat med mer formaliserat lärande under barn- och ungdomsåren och under de senaste årtiondena av 

studieperioder som vuxen. (Prop. 2000/01:72, s.18) 

 

Det livslånga lärandet har alltid funnits, men debatten kring det har sett olika ut genom tiderna 

(Askling, Christiansson, & Foss-Fridlizius, 2001). Under 1960-1980-talen innebär det livslånga 

lärandet enbart återkommande utbildning i det formella utbildningssystemet (Askling, 

Christiansson, & Foss-Fridlizius, 2001). Under 1990talet fick det livslånga lärandet sitt 

genombrott i utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken i dess nuvarande betydelse och 

kan idag förknippas med uttalanden som ”man lära så länge man lever” och ”det man lära, lär 

man i olika sammanhang” (Askling, Christiansson, & Foss-Fridlizius, 2001 s.15). 
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Regeringen skrev i en proposition 2005 (Prop. 2004/05:162, s.26) att ”utbildningspolitikens 

mål är att Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet 

och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa”. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att livslångt 

lärande bör finnas med bland de främsta målen i utbildningspolitiken. 

Många anser att Sverige länge har funnits med i toppskiktet i debatten om det livslånga 

lärandet och att arbetet med det livslånga lärandet varit framgångsrikt (Utbildningsdepartementet, 

2001). Resultaten av ett fungerande arbete kring det livslånga lärandet är att individen får ett ökat 

ansvar för sitt lärande, vilket främst märks i det icke-formella och det informella lärandet där 

chansen till eget ansvar är störst (Utbildningsdepartementet, 2001). 

I en proposition som regeringen lade fram under 2000 kan man läsa om lärarens betydelse för 

att eleverna får upp lusten för livslångt lärande: ”läraren har en strategisk uppgift att förbereda 

barn och elever för ett livslångt lärande” (Prop.1999/2000:135 s.8). Under lärarutbildningen bör 

också den blivande läraren förberedas för ett arbete som innefattar ett livslångt lärande, där 

läraren aldrig blir fullärd, eftersom samhället ständigt förändras (Prop.1999/2000:135). Även 

lärarna skall alltså vara föremål för livslångt lärande. I samma proposition kan man läsa att 

kärnämnena är en plattform som behövs för att eleverna skall påbörja det livslånga lärandet. I den 

nya gymnasieskolan kommer omfattningen på de gymnasiegemensamma ämnena, kärnämnena, 

att se olika ut beroende på vilket program eleven läser. Av detta kan man alltså dra slutsatsen att 

den plattform som behövs för framtiden och det livslånga lärandet kommer att se olika ut för 

elever som studerat på olika program.  

I en av regeringens propositioner från 2000 (1999/2000:135 s.8) beskrivs begreppet livslångt 

lärande: ”begreppet livslångt lärande indikerar ett nytt förhållningssätt till utbildning. Det handlar 

bland annat om att kunna verka i ett lärande samhälle där medborgarna har olika förkunskaper 

och väljer olika vägar att utbilda sig. Lärandet blir centralt både som social och pedagogisk 

process”. 

I en annan proposition från 2001 beskrivs att det livslånga lärandet är enormt betydelsefullt 

och ett dess betydelse ökar med tiden då samhällets kunskapsmassa hela tiden ökar och 

människan omöjligtvis kan tillägna sig all kunskap under ungomen (Prop. 2000/01:72). I 

propositionen framkommer det också att tillgången till bra basutbildning är en förutsättning för 

livslångt lärande och att det är staten som bör se till att alla garanteras en bra basutbildning 

bestående av en treåring gymnasieutbildning för alla (Prop. 2000/01:72). Att staten erbjuder en 

bra grundutbildning är viktigt även ur ett ekonomiskt perspektiv då det är samhällsekonomiskt 

lönsamt att utbilda och främja livslångt lärande (prop. 2000/01:72 ). Det blir dyrt i längden att ha 

en stor mängd folk som inte är utbildade, eftersom graden av utbildning korrelerar med risk att 

bli långtidsarbetslös. 

Enligt Askling, Christiansson och Foss-Fridlizius (2001) sätter det livslånga lärandet alltid 

individens lärprocess i centrum under hela livstiden och i alla typer av miljöer. Termen livslångt 
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lärande fungerar som en samlingsterm för ett nyare förhållningssätt till lärande och utbildning 

och gäller lärande hela livet och i olika miljöer (Askling, Christiansson och Foss-Fridlizius 2001).  

I en av regeringens propositioner från 2009 beskrivs det att regeringen prioriterar en 

kvalitetssäkring i utbildningen. Detta görs genom att utveckla struktur och innehåll i utbildningen 

för att höja kvalitén. Detta för att eleverna skall kunna nå de uppsatta målen och utvecklas 

personligen och bidra till det livslånga lärandet (Prop. 2008/09:199). 

Även Ellström (1997) menar att det är viktigt att påpeka att lärande inte bara bör pågå i 

ungdomen utan att lärande pågår och bör fortlöpa hela livet ut. Ellström menar också att 

utbildning inte bara sker inom det formella utbildningsväsendet, utan att det även sker inom såväl 

arbetsliv som i vardagen. Dock menar Ellström (1997) att begreppet livslångt lärande kan 

uppfattas på två olika sätt. Antingen som det självklara, att man lär så länge man lever, eller så kan 

det uppfattas mer som ett ideal för lärande, att det bör pågå hela livet.  

Livslång lärande i utbildningen 

I dagens samhälle finns det livslånga lärandeperspektivet främst inom vuxenutbildningen, 

snarare än i gymnasieskolan (Utbildningsdepartementet, 2002). Inom vuxenutbildningen arbetar 

man för att ändra på de traditionella utbildningsformerna, för att främja olika typer av lärande, 

vilket ingår i livslångt lärande. För att kommunernas vuxenutbildning ska kunna stödja livslångt 

lärande krävs enligt Utbildningsdepartementet (2002) förändrade strukturer och förändrade 

möjligheter genom att man arbetar flexibelt när det gäller hur och var lärande kan ske. 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, skrivs det också om det livslånga lärandet 

och dess koppling till skolan. ”Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt 

lärande” (Lpf 94 s.5). Gymnasieskolan skall vara en del av elevernas vuxna lärande och bidra till 

lust att lära. I läroplanen kan man också läsa: ”Utbildningen ska inom ramen för den 

utbildningsväg ungdomarna valt ge var och en möjlighet till en harmonisk och allsidig utveckling. 

De ska få en sådan grund för ett livslångt lärande att de har beredskap för den omställning som 

krävs när betingelser i arbetsliv och samhällsliv förändras” (Lpf 94 s.7). Skolan skall alltså 

förbereda ungdomar för ett föränderligt arbetsliv och ett livslångt lärande som kan ske i en rad 

olika sammanhang och miljöer. 

I läroplanen från 1994, Lpf 94, kan man läsa om vikten av att stimulera elevernas lust att lära. 

Detta innefattar också det livslånga lärandet, som i stort är beroende av lust att lära. I en av 

regeringens propositioner från 2004 kan man läsa att ”Idén om ett livslångt lärande kan bara 

uppnås om gymnasieskolan är en plats dit eleverna väljer att gå av intresse.” (Prop.2003/04:140 

s.60) och detta upprepas senare i propositionen ”livslångt lärande kan endast uppnås om skolan 

är en plats som eleverna är ivriga att gå till” (s.86). Att eleverna skall ha lust att gå till skolan, en 

lust att lära, är alltså central för att det livslånga lärandet skall kunna ske i gymnasieskolan. I 

samma proposition kan man läsa om vikten av att den gymnasiala yrkesutbildningen skall ge 
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kunskaper som ger tillträde till såväl arbetsliv som fortsatta studier och ett livslångt lärande (Prop. 

2003/04:140). Att gymnasieskolan har en viktig roll i det livslånga lärandet tål att upprepas. Även 

Arnman, Järnek och Lindskog (2004) påpekar detta och menar att gymnasieskolan har en 

nyckelposition när det kommer till det livslånga lärandet.  Vidare menar de att ”Ett utvecklat 

livslångt lärande kommer att innebära att individen får gå utanför det formella 

utbildningsväsendet för att skaffa sig kunskap som han eller hon har direkt nytta av.” (Arnman, 

Järnek & Lindskog 2004 s. 173). Vilket återspeglar att det livslånga lärandet är livsvitt och tar 

plats i alla möjliga olika miljöer. Samtidigt menar de att det formella utbildningsväsendet alltid 

kommer att behövas och behovet av det förmodligen bli mer tydligt, då vi har ett 

kunskapsintensivt arbetsliv där det hela tiden ställs krav på att människor skall ha koll på det 

senaste. 

I den nya skollagen (2010:800) poängteras vikten av att eleverna utvecklar lust att lära och ett 

livslångt lärande. Syftet med skolväsendet är bland annat att skolan ska skapa en livslång lust att 

lära och att de ska få utvecklas utifrån deras egna förutsättningar (1 kap § 4). Utbildningen skall 

även anpassas till elevernas olika behov och eleverna skall ges den stimulans och ledning som 

krävs för att de skall kunna utvecklas personligen. Alla elever skall få möjlighet att utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar och oavsett om de precis når målen eller om de når långt över 

målen så ska de få stimulans till vidare kunskapsutveckling (3 kap § 3). 

Finns förutsättningar för livslångt lärande i den nya gymnasieskolan? 

Enligt Askling, Christiansson och Foss-Fridlizius (2001) är några förutsättningar för livslångt 

lärande inom det formella utbildningsväsendet exempelvis: stor variation i utbud och 

studievillkor, bra tillgång till information, utvecklingsmöjligheter när det gäller att strukturera och 

välja ut kunskap, flexibilitet och att man främjar ett kritiskt förhållningssätt till ny information.  

I den nya gymnasieskolan kommer eleverna att erbjudas ett stort antal olika program och 

inriktningar under gymnasiestudierna. Eleverna kan också själva välja om de vill läsa ett 

yrkesförberedande program eller ett högskoleförberedande program. Elever som inte vill ha den 

traditionella skolundervisningen eller har högskolestudier som mål med gymnasiestudierna kan 

istället välja ett yrkesprogram med lärlingsutbildning och istället tillbringa ungefär halva 

studietiden ute på en arbetsplats. Med lärlingsutbildningen och satsningen på arbetsförlagt 

lärande visar man att lärande kan ske i olika miljöer och sammanhang. Med detta som bakgrund 

går det att påstå att den nya gymnasieskolan kommer innefatta stor variation i fråga om utbud 

och studievillkor. Eleven kan själv välja vilken typ av studier som önskas, beroende på målen med 

studierna och framtidsplaner. När det gäller möjligheterna att strukturera och välja kunskaper i 

den nya gymnasieskolan kan man påstå att de finns. Detta eftersom alla elever själv har möjlighet 

att välja vilken inriktning de vill välja på sitt program och eftersom elever har 200p individuellt val 

som eleven kan välja kurser utifrån det egna intresset. Utvecklingsmöjligheterna när det gäller att 
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strukturera kunskaper kan påstås finnas i den nya gymnasieskolan eftersom alla elever skall få 

möjlighet till stimulering. Oavsett om de har svårt att nå upp till målen eller om de når långt över 

målen. Alla elever i den nya gymnasieskolan skall stimuleras och lusten att lära skall behållas 

genom hela utbildningen. 

Tillgången till bra information skiljer sig självklart mellan skolor och kommuner. Men idag har 

de flesta gymnasieskolor bra bibliotek och fungerande datasalar som möjliggör för eleverna att 

söka sig all den information som de kan tänkas behöva. Flexibiliteten i den nya gymnasieskolan 

får blandat resultat. Detta eftersom elever på yrkesförberedande program har möjligheten att vara 

flexibla och skaffa sig behörighet till högskolestudier inom ramen för sin gymnasieutbildning. 

Dock är satsningen inte lika stor i den nya gymnasieskolan på möjligheter för elever att byta 

utbildningsväg som den var i förslaget till gymnasieskola 2007. I den nya gymnasieskolan skall det 

vara möjligt för en elev att byta utbildningsväg, men det har inte varit något stort fokus på detta i 

den utbildningspolitiska debatten som legat till grund för reformen.  

Utvecklandet av ett kritiskt förhållningssätt är någonting som lyfts fram i den nya 

gymnasieskolan, då det kritiska förhållningssättet finns med i många av de gymnasiegemensamma 

ämnenas kursplaner. Tidigare har detta saknats i många ämnen, men med den nya 

gymnasieskolan är satsningen på att eleverna skall utveckla sitt kritiska förhållningssätt stor. 

Efter att ha studerat hur förutsättningarna för det livslånga lärandet ser ut i den nya 

gymnasieskolan kan slutsatsen dras att möjligheterna är goda, men att de självklart kan bli bättre. 

Mer fokus på livslångt lärande och att lärande inte bara behöver ske i det formella 

utbildningsväsendet kan behövas på de högskoleförberedande programmen. 

Jämförelse mellan ”gymnasieskola 2007” och ”den nya gymnasieskolan 2011” 

Ledorden i gymnasieskola 2007 var helhet och sammanhang, eleverna skulle få känna en röd 

tråd genom hela utbildningen. Ledorden i den nya gymnasieskolan 2011 är kunskap och kvalitet, 

man vill höja kvalitén på utbildningen och kunskaperna eleverna tillgodoser sig. Fokus för de 

olika reformförslagen har alltså varit olika. I och med reformförslaget gymnasieskola 2007 ville 

man inte ändra på inträdeskraven för att få söka till gymnasieskolan, eftersom man inte ville 

utestänga några elever från utbildning. I den nya gymnasieskolan har inträdeskraven ökats, och 

fler elever kommer inte att nå upp till inträdeskraven. De elever som har det svårt i grundskolan 

kommer inte få möjligheten att studera på gymnasieskolan om de inte når upp till 

behörighetskraven. Idag är det kommunernas skyldighet att formulera handlingsplaner för de 

ungdomar som inte går i gymnasieskolan (Skolverkets hemsida, 2011c). Detta gäller ungdomar 

mellan 16 och 19 år och det gäller oftast ungdomar som hoppat av sin gymnasieutbildning och 

som inte heller vill tillbaka till gymnasieskolan. För att ungdomar inte skall hoppa av sin 

gymnasieutbildning är det viktigt att de får det stöd som de har rätt till (Skolverkets hemsida, 
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2011c). Uppföljningen har enligt Skolverkets hemsida (2011c) blivit bättre, men fortfarande 

saknas handlingsplan i var tredje kommun, trots att ansvaret reglerades i lag för fem år sedan. 

I förslaget till gymnasieskola 2007 så tillkom historia som kärnämne, vilket även sker i den nya 

gymnasieskolan. Dock har man i den nya gymnasieskolan valt att ta bort ämnet estetisk 

verksamhet, som i dagens gymnasieskola är ett kärnämne.  

I den nya gymnasieskolan byter man namnet kärnämne mot gymnasiegemensamma ämnen för 

att betona att det är ämnen som läses av alla gymnasieelever. Tanken är densamma men 

omfattningen av ämnena blir annorlunda i den nya gymnasieskolan. Som beskrivits ovan så 

kommer de gymnasiegemensamma ämnenas omfattning att variera beroende på vilket program 

som eleven studerar på. Annat som är liknande i båda reformförslagen är önskan om att stärka 

kvalitén på de yrkesförberedande programmen och lärlingsutbildningen. Ett fungerande 

samarbete mellan gymnasieskola och arbetsliv prioriteras. 

I reformförslaget om gymnasieskola 2007 ville man öka sammanhanget mellan olika kurser 

och inom ämnen. Alla kurser, utom kärnämnena, skulle ligga på minst 100p. Detta för att 

ämnesprogression skulle bli möjlig att uppfatta och för att eleverna skulle känna sammanhang i 

ämnet. Detta är ingenting som kommer att finnas i den nya gymnasieskolan. I den nya 

gymnasieskolan har man istället fokuserat på en ny betygsskala, som skall säkra kvalitén och 

tydligheten i alla kurser. Anledningarna till den nya betygsskalan var bland annat att svaga elever 

skall uppmärksammas tidigare. Vilket också är anledningen att betygssättning från och med 

hösten 2011 kommer att ske redan i år sex i grundskolan. I förslaget till gymnasieskola 2007 

menade man att det inte fanns några bevis för att fler betygssteg skulle förbättra kvalitén i 

gymnasieskolan. 

I förslaget till gymnasieskola 2007 gjordes ingen skillnad mellan yrkesförberedande och 

högskoleföreberedande program i frågan om examen, utan det skulle finnas en examen som 

skulle utfärdas om eleven klarat av största delen av studierna. I den nya gymnasieskolan kommer 

en skiljelinje att dras mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Det kommer 

alltså att finnas två olika typer av examina som eleverna kan få efter genomgången 

gymnasieutbildning.  

Många inslag är liknande i båda reformerna, såsom införandet av en gymnasieexamen och 

förbättrat samarbete mellan gymnasieskola och arbetsliv. Men mycket är också olika, som synen 

på inträdeskraven till gymnasiet, betygsskalan och betygssystemet.  

Jämförelse mellan dagens gymnasieskola och den nya gymnasieskolan 

Dagens gymnasieskola består av 17 nationella program som alla leder till grundläggande 

högskolebehörighet. Till hösten kommer det att finnas 18 nationella program som kommer att 

vara antingen yrkesförberedande eller högskoleförberedande. Det är endast de 

högskoleförberedande programmen som direkt leder till grundläggande högskolebehörighet. Vill 
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elever på yrkesförberedande program få grundläggande högskolebehörighet får de välja in de 

kurser som behövs själva. I den nya gymnasieskolan kommer det att finnas två typer av examina 

som tilldelas till dem som läst en gymnasieutbildning. En högskoleförberedande examen och en 

yrkesförberedande examen. I dagens gymnasieskola finns ingen examen.  

Gemensamt för alla program i dagens gymnasieskola är de åtta kärnämnena, som läses i 

samma omfattning på alla program. I den nya gymnasieskolan kommer det finnas åtta 

gymnasiegemensamma ämnen, men de kommer att läsas i olika omfattning på olika program. I 

dagens skola är estetisk verksamhet ett kärnämne. I den nya gymnasieskolan kommer estetisk 

verksamhet att bytas ut mot historia. Under 2010 infördes ett nytt intagningssystem till 

högskolestudier där meritpoäng delas ut vissa kurser, detta har lett till att dessa ämnen fått större 

utrymme på de högskoleförberedande programmen i den nya gymnasieskolan. 

I dagens gymnasieskola finns ett målbaserat betygssystem med fyra steg, varav 3 är godkända 

betyg. I den nya gymnasieskolan kommer betygssystemet fortfarande att vara målbaserat men 

bestå av 6 steg, varav 5 är godkända betyg. I dagens gymnasieskola har eleverna 300p individuellt 

val som i den nya gymnasieskolan minskas till 200p. Idag ingår ett projektarbete i 

gymnasieutbildningen som kan tilldelas ett av de fyra betygen. I den nya gymnasieskolan byts 

benämningen till gymnasiearbete och det kan då endast betygsättas med ett godkänt (E) eller ett 

icke godkänt betyg (F). 

I dagens skola kan den elev som vill utforma ett specialutformat program. Detta tas bort i den 

nya gymnasieskolan och ersätts av särskilda varianter av de nationella programmen som 

Skolverket måste godkänna. Även de lokala kurserna måste kvalitetsgranskas av Skolverket i den 

nya gymnasieskolan, vilket inte görs i dagens gymnasieskola. I dagens skola ges betyg först i år 

åtta i grundskolan, vilket i den nya skolan ändras till år sex, eftersom man vill uppmärksamma 

elever med behov tidigare. 

Dagens gymnasieskola har präglats av ledorden valfrihet och flexibilitet. Ingen elev skulle hamna 

utanför utbildningsväsendet och att byta utbildningsväg skulle vara en chans för eleven att 

fortsätta sitt lärande. Fokus har legat på elevens eget ansvar och elevens egna behov och viljor. I 

den nya gymnasieskolan är ledorden högre krav och kvalitet. Betyg och nationella prov skall ges 

tidigare under skolgången och ordningsreglerna stramas åt. Inträdeskraven till gymnasiestudier 

blir högre och ett kritiskt fårhållningssätt skall delges eleverna i utbildningen.  

När man studerar utbildningspolitiken och skillnader mellan olika reformer eller olika politiska 

program är det lätt att glömma bort att även om reformerna ser olika ut och har olika fokus så 

har de en gemensam grund. Nämligen att alla ungdomar skall ha samma rätt till utbildning och 

lärande, oavsett bakgrund, kön eller fysiska eller psykiska förutsättningar. I dagens Sverige har vi 

ett demokratiskt samhälle där alla människor skall behandlas likvärdigt och ha samma 

möjligheter. Vi har ett utbildningsväsen som garanterar alla svenska ungdomar en nioårig 

grundutbildning och möjligheter till fortsatt utbildning och lärande på såväl gymnasieskolor och 
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arbetsplatser som högskolor och universitet. Vi har sammantaget en bra grund för ungdomar att 

utveckla och börja sitt livslånga och livsvida lärande.  

Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur den nya gymnasieskolan kommer att skilja sig 

från dagens gymnasieskola. De störta nyheterna i den nya gymnasieskolan visade sig vara: 

- En ny betygsskala, A-F, 

- strängare ordningsregler, 

- att två examina införs, 

- historia ersätter estetisk verksamhet inom de gymnasiegemensamma ämnena, 

- behörigheten till gymnasiet ändras, 

- 17 nationella program som är indelade i högskoleförberedande och yrkesförberedande 

program, 

- satsning på yrkesförberedande program och lärlingsutbildning och 

- individuella valet minskas från 300p till 200p. 

Kopplingen mellan den nya gymnasieskolan och utbildningshistorian visade sig i exempelvis 

återinförandet av examina och att gymnasieutbildningen genom tiderna har handlat om att utbilda 

för samhällets behov och för välfärden. Skolans uppdrag har varit detsamma genom tiderna men 

uppgifterna och målen har varierat genom tiderna. Dock tycks gymnasieskolan 2011 utgöra en 

vändpunkt i strävan efter enhetlighet, eftersom skillnaderna mellan yrkesprogram och 

högskoleförberedande program åter ökar. 

Det livslånga lärandet visade sig vara något som den förra regeringen satsade mer på än den 

nuvarande regeringen. I den nya gymnasieskolan kommer det dock att finnas möjligheter och 

förutsättningar för att ungdomar skall stimuleras och påbörja sitt livslånga lärande. 

Eftersom den nya gymnasieskolan ännu inte trätt i kraft och eftersom den nya läroplanen ännu 

inte publicerats så blev ingen jämförelse på skolnivån möjlig i denna studie. Detta är däremot 

något som är intressant att studera i framtiden. Exempelvis hur det livslånga lärandet tas upp i 

läroplanen eller hur den nya betygsskalan tas emot är frågor som är intressanta att studera vidare. 

Detsamma gäller huruvida skolket minskas eller inte med de nya ordningsreglerna och om 

ordningen på skolorna blir bättre. En sista sak som kunde vara intressant att studera djupare är 

varför ämnen estetisk verksamhet togs bort från de gemensamma ämnena. Vilka var tankarna 

bakom det? Var det för att estetisk förmåga är svårt att mäta eller för att man anser att det inte 

ligger i statens intresse att finansiera detta? En djupdykning i försvinnandet av estetisk 

verksamhet skulle vara ett spännande bidrag till den utbildningspolitiska forskningen. 
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