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Sammanfattning 

Arbetet är en övergripande studie av de nya styrdokument som gäller för gymnasieskolans el och 
energiprogram GY2011 från och med höstterminen 2011 jämfört med de styrdokument som 
gällde för det tidigare elprogrammet.  
Ambitionen med arbetet är inte att redovisa en komplett jämförelse eller göra en jämförelse som 
detaljerat beskriver alla skillnader mellan tidigare styrdokument och de nu gällande. 
Denna undersökning är av deskriptiv karaktär vilket innebär att jag håller mig nära råmaterialet (i 
detta fall de olika styrdokumenten) och undviker egna tolkningar i analysen. 
I diskussionen sammanfattas de skillnader jag kunnat hitta för att besvara frågeställningen i 
arbetet  
” Finns det någon väsentlig skillnad mellan de nya styrdokumentens examensmål där 
anställningsbarhet betonas jämfört med de tidigare dokumentens programmål och, i så fall, vad 
består den av?” 
 

Resultatet och diskussionen är tänkt som ett hjälpmedel för yrkeslärare på el och 
energiprogrammet inriktning elteknik att se de väsentliga skillnaderna mellan gamla och nya 
styrdokument.  



 

Summary 

The work is a comprehensive study of the new policy documents that apply to high school 
electricity and energy programs GY2011 from the autumn term of 2011 compared with the 
control documents applicable to the former Electricity Programme. 
The ambition of the work is not to present a complete comparison or a comparison that 
explains in detail all the differences between previous policy documents and the existing ones. 
This study is descriptive in nature which means that I keep close to the raw material (in this case 
the different policy documents) and avoid my own interpretations in the analysis. 
The discussion summarizes the differences I could find to answer the question in the work 
"Is there any significant difference between the new governing documents degree objectives 
which emphasizes employability compared to the previous documents program objectives and, 
if so, what it consist of?" 
 

The results and discussion is intended as an aid for instructors of electricity and energy program 
focused electrical engineering to see the essential differences between the old and new 
documents. 



 

Abstract 

Arbetet är en övergripande studie av de nya styrdokument som gäller för gymnasieskolans el och 
energiprogram från och med höstterminen 2011 jämfört med de styrdokument som gällde för 
det tidigare elprogrammet.  
Resultatet och diskussionen är tänkt som ett hjälpmedel för yrkeslärare på el och 
energiprogrammet inriktning elteknik att se de väsentliga skillnaderna mellan gamla och nya 
styrdokument.  

 

styrdokument, GY2011, Skollagen, el och energiprogrammet, Examensmålen 

 



 

Förord 

Inspiration till arbetet har jag fått under det senaste året då informationsflödet gällande GY2011 
har varit massivt.  
Jag och många kolleger har upplevt att informationen varit så intensiv att vi inte hunnit med att 
analysera och reflektera över vad reformen kommer att innebära för oss och vår kursplanering. 
All nödvändig information finns idag att hitta på olika myndigheter och verks hemsidor, jag 
hoppas mina ansträngningar att bringa klarhet i vad som konkret gäller för oss lärare även kan 
hjälpa någon kollega. 
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Introduktion 

 

Jag har valt att studera eventuella avvikelser relativt tidigare kurser vid införandet av 
GY2011 på ett yrkesprogram. Orsaken till att jag valt detta ämne är att det är en 
pågående process som är av allmänt intresse.  
Jag väljer att studera i huvudsak det nya el och energiprogrammet inriktning elteknik 
eftersom jag har mångårig erfarenhet inom det tidigare elprogrammet. SKOLFS 
2010:14  
Förordning om examensmål för gymnasieskolans nationella program träder i kraft 
20110701 och ersätter SKOLFS 1999:12 om programmål för gymnasieskolans 
nationella program.  

Jag upplever i min profession som yrkeslärare att informationsflödet inför 
gymnasiereformen är så stort att det är svårt att ur den totala informationsmängden 
selektera ut vad som är väsentligast och som måste tas hänsyn till direkt från start i 
årskurs 1. Min undersökning fokuserar därför på att utreda om det finns någon 
väsentlig skillnad mellan de nya styrdokumentens examensmål jämfört med de tidigare 
dokumentens programmål och vad denna skillnad i så fall består av 

De styrdokument vi yrkeslärare har att följa är 

Skollagen  
Skollagen som innehåller generella bestämmelser gällande alla skolformer samt 
grundläggande bestämmelser inom de olika skolformerna.  
Det som gäller gymnasieskolan i nya skollagen och som jag har använt i mina 
jämförelser finns i kapitel 15–17.  
Motsvarande innehåll finns i gamla skollagen i kapitel 5.  
Skollagen beslutas av riksdagen  

Gymnasieförordning 
Gymnasieförordningen innehåller bestämmelser om gymnasieskolan och preciserar 
skollagens innehåll.  
Gymnasieförordningen beslutas av regeringen 

Läroplan: 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna redogör för gymnasiets värdegrund, uppdrag 
och mål samt ger anvisningar för verksamheten.  
Läroplanen beslutas av regeringen 

Examensmål 
Varje program har ett examensmål som ersätter det tidigare programmålet. 
Examensmålen ska vara underlag för planeringen av utbildningen och undervisningen 
av eleverna från det de börjar på respektive program. 
Examensmålet ska styra utbildningen samt utformning och innehåll av 
gymnasiearbetet. 
Examensmålet anger mål för programmet, olika inriktningar som finns inom 
programmet och även mål för gymnasiearbetet.  
Examensmålen beslutas av regeringen efter förslag från skolverket. 
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Ämnesplan: 
För varje ämne finns en ämnesplan som även beskriver de kurser som hör till ämnet. 
Ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena beslutas av regeringen efter 
förslag från Skolverket. Ämnesplaner för övriga ämnen beslutas av skolverket. 
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2. Bakgrund 

 

Vilket/vilka är motiven bakom förändringarna av gymnasieutbildningen?  

Motiven till förändringarna inom gymnasieskolan är att få en bättre fungerande 
utbildning. Hur detta skall genomföras har länge varit en källa till diskussioner. 
Eftersom grundläggande beslut är politiska och den politiska majoriteten har växlat 
mellan det socialistiska och det borgerliga blocket har också innehållet i reformen 
förändrats.  
Från den nästan genomförda GY07 skapad under en socialistisk majoritet till dagens 
GY11 som är en modifierad version skapad under en borgerlig majoritet.  

Skollagen om gymnasieskolans utbildningssyfte: 
” 15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 
Utbildningens syfte 
2 § Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier 
samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas 
förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa 
kunskaper.  
Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper eleverna fått i 
grundskolan eller i motsvarande utbildning.” 
(skollagen 2010:800 15 kap. 2 § 1)  
 

Innehållet i lagtexten är lik tidigare skrivningar. Formuleringar med samma innehåll 
gällande gymnasieskolans syfte har funnits i flera skollagar före denna.  
Hur man ser på förhållandet mellan delarna: Förberedelse för yrkesverksamhet eller 
fortsatta studier, personlig utveckling samt ett aktivt deltagande i samhällslivet har 
däremot varierat.  
De ämnen som i huvudsak främjar den personliga utvecklingen och som leder till ett 
aktivt deltagande i samhällslivet är de gymnasiegemensamma ämnena.  
Syftet med karaktärsämnena är i huvudsak specialisering mot ett yrke eller mot 
högskolestudier.  

Under 2000-talet har Sverige deltagit i internationella undersökningar som visat att 
eleverna, enligt de mätkriterier som använts, har sämre kunskaper än tidigare. Många 
av dem avbryter sina studier. Sverige har dessutom hög ungdomsarbetslöshet jämfört 
med andra länder.  
Tolkningen av dessa undersökningar var en av orsakerna som ledde till den reform 
som genomförs i gymnasieskolan 2011. 
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Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27) föreslogs följande: 
”Sammanfattning: 
Gymnasieutredningen föreslår att det inrättas 19 nationella program i gymnasieskolan, 
varav 14 yrkesprogram och 5 högskoleförberedande.  
Yrkesprogrammen ska leda till anställningsbarhet och erbjudas som antingen 
skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning.  
Åtta gemensamma ämnen föreslås för samtliga program: svenska/svenska som 
andraspråk, engelska, matematik, historia, religionskunskap, samhällskunskap, 
naturkunskap samt idrott och hälsa. Vidare föreslås att en gymnasieutbildning ska leda 
fram till en yrkesförberedande examen eller högskoleförberedande examen.  
Dagens individuella program föreslås ersättas av ett preparandår, individuellt alternativ 
och en programintroduktion. 
Uppdraget: 
Gymnasieutredningens uppdrag (dir. 2007:8) med tilläggsdirektiv (dir. 2007:143) har 
omfattat i stort sett alla frågor i gymnasieskolan, från behörighetsregler till hur examen 
och utgången från gymnasieskolan ska utformas, liksom även frågor som rör gymnasial 
vuxenutbildning.  
Huvuduppgiften i uppdraget har varit att föreslå en ny struktur för gymnasieskolan. 
Yrkesutbildningen har haft en särskild tyngd i utredningen.  
Förslagen ska leda till en högre kvalitet i såväl yrkesutbildning som studieförberedande 
utbildning” (SOU 2008:27 sammanfattning) 
 

Vad innebär GY11 för yrkesprogrammen? 

Hösten 2011 införs den nya gymnasiereformen GY11. Detta kommer att påverka 
undervisningen på de olika gymnasieprogrammen.  
Några av de i detta sammanhang för yrkesprogrammen viktigaste intentionerna i 
regeringens proposition:  

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan sammanfattas nedan. 

Anställningsbarhet: 
”Regeringens generella utgångspunkt vid reformeringen av gymnasieskolan är att 
eleverna behöver bli bättre förberedda för ett kommande yrkesliv respektive för 
fortsatta studier.”  
(Prop. 2008/09:199, s. 90) 

Motivation i utbildningen: 
”En målinriktad gymnasieskola för utvecklade förmågor 
Gymnasieskolan syftar till att eleverna ska tillägna sig kunskaper och färdigheter och 
utvecklas till ansvarskännande människor i yrkes- och samhällslivet. Gymnasieskolan 
måste utformas så att den blir meningsfull för alla ungdomar och motiverar dem att 
anstränga sig. Den måste förändras så att betydligt fler ungdomar än hittills blir 
motiverade att klara utbildningen, får stärkt självförtroende och en god grund för att 
etablera sig på arbetsmarknaden”. 
(Prop. 2008/09:199, s. 36) 

Flexibilitet: 
”En likvärdig och tydlig gymnasieskola underlättar såväl elevernas studieval som 
avnämarnas förståelse av utbildningens mål och värde. Det är dock viktigt att 
gymnasieskolan är så flexibel att det även framgent finns möjlighet att utforma 
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gymnasieutbildningen utifrån lokala och regionala behov.” (Prop. 2008/09:199, s. 41) 

Gymnasieexamen: 
”Examensmålen ska användas av de professionella i gymnasieskolan som ett 
styrdokument från elevernas inträde på ett program till dess att de går ut från 
programmet. De ska ha en betydligt tydligare styrfunktion än dagens programmål. 
Examensmålen och ämnesmålen ska komplettera varandra.  
Examensmålen ska säkra att det finns ett holistiskt perspektiv på programnivå i 
gymnasieutbildningen” 
(Prop. 2008/09:199, s. 188) 
 

Examensmålen uttrycker bara det som är specifikt för programmen, ämnesplanerna 
bara det som är specifikt för respektive ämnen. Undervisningen ska dock styras även 
av de övergripande målen i skollagen, gymnasieförordningen och läroplanen, eftersom 
dokumenten ska tolkas tillsammans som en helhet. 

Hur skiljer sig kraven från tidigare krav på yrkesutbildningen enligt styrdokumenten? 

Min undersökning fokuserar på att utreda om det finns någon väsentlig skillnad mellan 
de nya styrdokumentens examensmål jämfört med de tidigare dokumentens 
programmål och vad denna skillnad i så fall består av 

Utdrag från skolverkets hemsida under rubriken 
”Fakta om el- och energiprogrammet”  
”El- och energiprogrammet ska liksom alla andra yrkesprogram ge eleven en 
grundläggande yrkesutbildning” 
”De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan, som på alla yrkesprogram, 
leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar 
inom valt område.” (skolverket Fakta om el- och energiprogrammet) 

Uttrycket ”ska vara anställningsbar” används i samband med examensmålen i samtliga 
yrkesprogram. 

Vilka skillnader finns relativt tidigare dokument? 

Den avgörande skillnaden relativt tidigare dokument är examensmålets överordnade 
betydelse samt verifieringen av erhållna yrkeskunskaper med hjälp av gymnasiearbetet. 

Vad menar man skall vara positivt, relativt dagens utbildning, med förändringen? 

Man tror att reformen skall innebära att eleverna blir bättre förberedda för ett 
kommande yrkesliv respektive för fortsatta studier. 

Vad baserar man sina åsikter på, vilka erfarenheter finns? 

Åsikterna att gymnasieutbildningen skall bli bättre och få en högre kvalité baseras på 
innehållet i Regeringens proposition (Prop. 2008/09:199) 
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan 
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att med hjälp av skollag och styrdokument försöka på ett 
överskådligt sätt precisera vad som är viktigast att ta hänsyn till vid Införande av GY11 
på ett yrkesprogram 
Denna undersökning är av deskriptiv karaktär 

Den huvudsakliga frågeställningen att besvara är:  

Finns det någon väsentlig skillnad mellan de nya styrdokumentens examensmål där 
anställningsbarhet betonas jämfört med de tidigare dokumentens programmål och, i så 
fall, vad består den av? 

3.1 Avgränsningar 

Jag väljer att studera i huvudsak det nya el och energiprogrammet inriktning elteknik 
eftersom jag har mångårig erfarenhet inom det tidigare elprogrammet.  

Genom att jämföra tidigare styrdokument med de gällande GY2011 skall jag belysa 
och klargöra om det finns någon väsentlig skillnad mellan de nya styrdokumentens mål 
jämfört med de tidigare dokumentens mål  
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4. Metod 

Jag har valt en undersökningsmetod av deskriptiv karaktär för att jämföra tidigare 
styrdokument med dem gällande GY2011.  
Jag undviker att tolka jämförelserna för att läsaren själv skall kunna göra sina egna 
tolkningar utifrån de faktajämförelser som presenteras i arbetet.  
Eftersom jag inte kan finna någon tidigare gjord undersökning med samma eller 
liknande fokus och det undersökta materialet är omfattande föreligger en viss risk att 
jag förbiser eller missar något samband eller någon diskrepans.  
För att minimera risken har gjort undersökningen två gånger och kontrollerat att jag 
fått lika resultat vid båda undersökningarna.  
 

4.1 Undersökningsmetod 

Metoden som använts för att göra undersökningen är uteslutande litteraturstudier. 
Jag har studerat de lagar, intentionsdokument och styrdokument som kommer att 
reglera gymnasieutbildningen på el och energiprogrammet inriktning elteknik samt 
studerat motsvarande dokument som har reglerat utbildningen på det tidigare 
elprogrammet.  
Efter sammanställning och studier av dokumenten har en jämförelse punkt för punkt 
gjorts för att detektera och precisera avvikelser dem emellan. 
 

4.2 Urval 

Information har sökts via internet på relevanta myndigheter och verks hemsidor samt 
genom att använda olika sökmotorer för att finna ytterligare information.  
Vissa delar av lagar och styrdokument har inte jämförts eftersom jag inte bedömt dem 
vara direkt relevanta för undervisningen på el och energiprogrammet.  
Urvalet har gjorts baserat på min erfarenhet som undervisande lärare på 
elprogrammet.  

4.3 Genomförande av undersökning 

Informationen lagras i filer för bearbetning och sammanfattning i syfte att göra den 
lättillgänglig och användbar i planeringen av undervisningen för lärarna på el och 
energiprogrammet.  

 

4.4 Etiska överväganden 

På grund av undersökningens karaktär har inga etiska överväganden bedömts 
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nödvändiga  

4.5 Databearbetning 

All jämförande databearbetning har genomförts manuellt på så sätt att varje skrivning i 
tidigare dokument jämförts med alla skrivningar i de nya styrdokumenten och vise 
versa.  

4.6 Metodkritik 

Efter att databearbetningen genomförts har jag konstaterat att en stor brist i metoden 
har varit avsaknad av tekniska hjälpmedel för att snabbt genomsöka stora textmassor 
för att detektera likheter respektive olikheter.  
Mycket tid har åtgått för den manuella jämförelsen.  
Eftersom texterna är spridda och ofta omdisponerade relativt tidigare dokument har 
jämförelser paragraf för paragraf visat sig meningslös.  
Alla skrivningar har måst jämföras med varandra i de delar av dokumenten som jag 
valt att studera.  
Detta var inte bara tidsödande utan innebar även en uppenbar risk för fel på grund av 
”den mänskliga faktorn”.  
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5. Resultat 

Jämförelsen är utförd så att jag har utgått från de tidigare gällande styrdokumenten och 
sökt motsvarande eller liknande innehåll i de nya styrdokumenten för att detektera 
olikheter eller likheter. 

De först jämförda är: 

Styrdokument 1: 
Skollag (1985:1100)SFS nr: 1985:1100 jämfört med 
Skollag (2010:800) SFS nr: 2010:800 

Skollag Skollagen innehåller generella bestämmelser för alla skolformer och 
grundläggandebestämmelserom de olika skolformerna.  

Skollag (1985:1100)SFS nr: 1985:1100   
5 kap. Gymnasieskolan 

Skollag (2010:800) SFS nr: 2010:800 
15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 
16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan 

Överensstämmelser mellan lagarna är markerade genom att samma teckenfärg används 
på lagtexterna både i den gamla och i den nya. Lagen. 
Olikheter markeras med markeringsfärg. Alla avvikelser kommenteras  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skollag (1985:1100) 5 kap 
Gymnasieskolans roll och syfte 

2 § Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala 
kompetensförsörjningen till arbetslivet och till högskolesektorn.  
Huvudmannen för gymnasieskolan ska samverka med samhället i övrigt.  

3 § Utbildningen i gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och 
fortsatta studier,__samt för ett aktivt deltagande i samhällslivet.  
Utbildningen ska i huvudsak bygga på de kunskaper eleverna har fått i grundskolan 
eller motsvarande utbildning.  
Eleverna ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas.  

Skollag (2010:800) 15 kap 
Utbildningens syfte 

2 § Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier 
samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas 
förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa 
kunskaper. 
Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper eleverna fått i 
grundskolan eller i motsvarande utbildning. 

3 § Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala 
kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. 

Samverkan 
4 § Huvudmannen för gymnasieskolan ska samverka med samhället i övrigt. 

Kommentar: 
Skillnader Skollag (1985:1100) 5 kap 3 § relativt Skollag (2010:800) 15 kap 2 § 

I 15 kap 2 § märks tillägget ”samt för personlig utveckling” och i beskrivningen av 
utbildningens utformning nämns inte elevernas eget inflytande, formuleringen ” 
Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas 
förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa 
kunskaper” används istället.  
I övrigt samma innehåll. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skollag (1985:1100) 5 kap 
Gymnasieskolans program 

Nationella och individuella program 
4 § Utbildningen i gymnasieskolan består av nationella program, som är yrkesprogram 
eller högskoleförberedande program. 
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Skollag (2010:800) 15 kap 
De olika utbildningarna 

7 § Utbildningen i gymnasieskolan består av nationella program som är yrkesprogram 
eller högskoleförberedande program. 

Kommentar: 
Samma innehåll 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skollag (1985:1100) 5 kap 
Yrkesprogram och högskoleförberedande program 

5 § Yrkesprogrammen ska utgöra grund för yrkesverksamhet och fortsatt 
yrkesutbildning. 
De högskoleförberedande programmen ska utgöra grund för fortsatt utbildning på 
högskolenivå. 
Alla elever på yrkesprogram ska inom ramen för sin gymnasieutbildning ges möjlighet 
att uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på 
grundnivå.  

 

Skollag (2010:800) 16 kap. 
Utbildningarnas utformning och innehåll 
Yrkesprogram och högskoleförberedande program 

3 § Yrkesprogrammen ska utgöra grund för yrkesverksamhet och fortsatt 
yrkesutbildning. 
Alla elever på yrkesprogram ska inom ramen för sin gymnasieutbildning ges möjlighet 
att uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på 
grundnivå. 

4 § De högskoleförberedande programmen ska utgöra grund för fortsatt utbildning på 
högskolenivå. 

Kommentar: 
Samma innehåll 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skollag (1985:1100) 5 kap 
Utbildningens förläggning och arbetsplatsförlagt lärande 

6 § Utbildningen i gymnasieskolan ska, med undantag för gymnasial lärlingsutbildning 
som avses i 10 §, i huvudsak vara skolförlagd. Ett yrkesprogram ska innehålla 
arbetsplatsförlagt lärande. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om minsta omfattning av det arbetsplatsförlagda lärandet för att ett yrkesprogram ska 
få anordnas samt om undantag från första stycket.  
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Skollag (2010:800) 15 kap. 
Utbildningens förläggning 

11 § Utbildningen i gymnasieskolan ska, med undantag för gymnasial lärlingsutbildning 
som avses i 16 kap. 11 §, i huvudsak vara skolförlagd. Även introduktionsprogrammen 
programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och individuellt alternativ får 
utformas så att de inte är i huvudsak skolförlagda. 

Skollag (2010:800) 16 kap. 
Utbildningens förläggning och arbetsplatsförlagt lärande 

16 § Av 15 kap. 11 § framgår att utbildningen på nationella program i huvudsak ska 
vara skolförlagd om inte annat följer av bestämmelserna om gymnasial 
lärlingsutbildning i 11 §. 
Ett yrkesprogram ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om minsta omfattning av det arbetsplatsförlagda lärandet för att ett yrkesprogram ska 
få anordnas samt om undantag från 15 kap. 11 §. 

Kommentar: 
Tillägg i (2010:800) ) 15 kap. 11 § Även introduktionsprogrammen programinriktat 
individuellt val, yrkesintroduktion och individuellt alternativ får utformas så att de inte 
är i huvudsak skolförlagda. 
I övrigt samma innehåll 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skollag (1985:1100) 5 kap 
Nationella program 

8 § De nationella programmen är avsedda att fullföljas inom tre läsår. 

Styrelsen för utbildningen får besluta att utbildningen på nationella program får 
fördelas på längre tid än tre läsår. Om styrelsen har fått tillstånd till det av regeringen 
eller en myndighet, får den besluta att en utbildning får fördelas på kortare tid än tre 
läsår. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som avses.  
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Skollag (2010:800) 16 kap. 
De nationella programmen 

15 § De nationella programmen är avsedda att genomgås på tre läsår. 

Huvudmannen får besluta att utbildningen får fördelas på längre tid än tre läsår. 
Om huvudmannen har fått tillstånd till det av Statens skolverk, får denne besluta att en 
utbildning får fördelas på kortare tid än tre läsår. 

Kommentar: 
Samma innehåll 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skollag (1985:1100) 5 kap 
Nationella inriktningar och särskilda varianter 

9 § Inom de nationella programmen kan det finnas inriktningar och särskilda varianter, 
som kan börja det första, andra eller tredje läsåret. 
Inriktningarna är nationella.  
Frågan om en särskild variant ska godkännas ska prövas av en myndighet. Regeringen 
meddelar föreskrifter om vilken myndighet som avses. 
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka nationella inriktningar som ska finnas. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare 
föreskrifter om nationella inriktningar och särskilda varianter. 

 

Skollag (2010:800) 16 kap. 
Nationella inriktningar och särskilda varianter 

7 § Inom de nationella programmen får det finnas inriktningar och särskilda varianter, 
som börjar det första, andra eller tredje läsåret. 
8 § Inriktningarna är nationella. 
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka nationella inriktningar som ska finnas. 
9 § Frågan om en särskild variant ska godkännas ska prövas av Statens skolverk. 
10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
ytterligare föreskrifter om nationella inriktningar och särskilda varianter. 

Kommentar: 
Samma innehåll 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Skollag (1985:1100) 5 kap 
Gymnasial lärlingsutbildning 

10 § Inom yrkesprogrammen kan det finnas gymnasial lärlingsutbildning, som kan 
börja det första, andra eller tredje läsåret. 
Gymnasial lärlingsutbildning ska i huvudsak vara förlagd till en eller flera arbetsplatser. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare 
föreskrifter om gymnasial lärlingsutbildning.  

 

Skollag (2010:800) 16 kap. 
Gymnasial lärlingsutbildning 

11 § Inom yrkesprogrammen får det finnas gymnasial lärlingsutbildning, som börjar 
det första, andra eller tredje läsåret. 
Gymnasial lärlingsutbildning ska i huvudsak vara förlagd till en eller flera 
arbetsplatser.. 

Sammanfattning av tillägg 11a § och 11b §  
”Ett skriftligt avtal (utbildningskontrakt) ska upprättas för varje elev och arbetsplats 
och undertecknas av eleven, skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person 
som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala 
lärlingsutbildningen.  
Skolhuvudmannen ska se till att utbildningskontrakt upprättas.”  
Utbildningskontraktets innehåll regleras i detalj av lagtext och myndighetsföreskrifter. 

Erbjudande av viss utbildning 
12 § När en huvudman erbjuder utbildning på ett nationellt program får huvudmannen 
också låta erbjudandet omfatta att eleven senare ska antas till en nationell inriktning, en 
särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning inom programmet. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om att ett sådant erbjudande ska ges inom vissa program. 

Kommentar:  
Tillägg i (2010:800) 11a § och 11b § angående lärlingsutbildning samt 12 § angående 
nationell inriktning och lärlingsutbildning.  
I övrigts samma innehåll 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skollag (1985:1100) 5 kap 
Utbildningens omfattning på nationella program 

11 § Utbildningen på nationella program ska bedrivas som heltidsstudier. 
Elever på yrkesprogram har rätt till minst 2 430 undervisningstimmar om 60 minuter 
och elever på högskoleförberedande program har rätt till minst 2 180 
undervisningstimmar om 60 minuter (garanterad undervisningstid). 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om avvikelser från den garanterade undervisningstiden.  
12 § Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasiepoäng. 
Utbildningens omfattning framgår av en poängplan i bilaga 2. 
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare 
föreskrifter om poängplanen.  

 

Skollag (2010:800) 16 kap. 
Utbildningens omfattning och garanterad undervisningstid 

17 § Utbildningen på nationella program ska bedrivas som heltidsstudier. 
18 § Elever på yrkesprogrammen har rätt till minst 2 430 undervisningstimmar om 60 
minuter och elever på högskoleförberedande program har rätt till minst 2 180 
undervisningstimmar om 60 minuter (garanterad undervisningstid). 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om avvikelser från den garanterade undervisningstiden. 
19 § Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasiepoäng. 
20 § Utbildningens omfattning framgår av en poängplan i bilaga 3. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare 
föreskrifter om poängplanen. 

Kommentar: 
Samma innehåll 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skollag (1985:1100) 5 kap 
Examensmål 

13 § För varje nationellt program ska det finnas examensmål som innehåller mål för 
programmet. Lag (2009:1038). 

 

Skollag (2010:800) 16 kap. 
Examensmål 

6 § För varje nationellt program ska det finnas examensmål som innehåller mål för 
programmet. 

Kommentar: 
Samma innehåll 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skollag (1985:1100) 5 kap 
Kurser och betyg 

14 § Utbildningen inom varje ämne på nationella program sker i form av en eller flera 
kurser. För varje kurs ska det anges hur många gymnasiepoäng kursen omfattar. I 
utbildningen ska det också ingå ett gymnasiearbete. 
Efter varje avslutad kurs och efter genomfört gymnasiearbete ska eleven få betyg på 
kursen och gymnasiearbetet. Har eleven enligt detta betyg minst uppfyllt kurskraven 
eller nått målen för gymnasiearbetet i examensmålen, är huvudmannen inte skyldig att 
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erbjuda ytterligare utbildning av samma slag, om annat inte följer av föreskrifter 
meddelade med stöd av tredje stycket. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om vad som krävs för att få påbörja en kurs och att få gå om en kurs.  

 

Skollag (2010:800) 16 kap. 
Ämnen, gymnasiearbete och kurser 

21 § För varje ämne ska det finnas en ämnesplan. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om 
ämnesplaner. 
22 § I utbildningen ska det ingå ett gymnasiearbete. 
23 § Utbildningen inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser. 
För varje kurs ska det anges hur många gymnasiepoäng som kursen omfattar. 
24 § Har en elev efter avslutad kurs eller genomfört gymnasiearbete fått lägst betyget 
E, är huvudmannen inte skyldig att erbjuda ytterligare utbildning av samma slag, om 
inte annat följer av föreskrifter meddelade med stöd av andra stycket. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om vad som krävs för att få påbörja en kurs och att få gå om en kurs 

Kommentar:  
Tillägg i (2010:800)21 § För varje ämne ska det finnas en ämnesplan. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om 
ämnesplaner  
Borttaget från (1985:1100) Efter varje avslutad kurs och efter genomfört 
gymnasiearbete ska eleven få betyg på kursen och gymnasiearbetet 
I övrigts samma innehåll 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Skollag (1985:1100) 5 kap 
Avvikelser från ett nationellt programs innehåll 

15 § Om det finns särskilda skäl, får styrelsen för utbildningen besluta att en elevs 
utbildning på ett nationellt program till sitt innehåll får avvika från vad som annars 
gäller för programmet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
meddelar närmare föreskrifter om sådana avvikelser. 
I 35 § finns bestämmelser om möjlighet att vid riksrekryterande utbildningar avvika 
från vad som annars gäller om utbildningens struktur, innehåll och examensmål.. 

 

Skollag (2010:800) 16 kap. 
Avvikelser från ett nationellt programs innehåll 

13 § Statens skolverk får besluta om avvikelser från struktur, innehåll och examensmål 
för utbildningar på nationella program. 
Beslut enligt första stycket som avser en utbildning som anordnas av en offentlig 
huvudman fattas i samband med beslut om riksrekrytering enligt 45 §. 
Beslut enligt första stycket som avser en utbildning som anordnas av en enskild 
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huvudman fattas efter en prövning som motsvarar prövningen av riksrekryterande 
utbildningar enligt 45 §. 
Regeringen får meddela föreskrifter om villkor för beslut enligt tredje stycket. 
14 § Om det finns särskilda skäl, får huvudmannen besluta att en elevs utbildning på 
ett nationellt program till sitt innehåll får avvika från vad som annars gäller för 
programmet. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om sådana avvikelser som avses i första stycket. 

Kommentar:  
Modifiering i (2010:800) 13 § angående riksrekrytering och särskilda inriktningar. 
I övrigts samma innehåll 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skollag (1985:1100) 5 kap 
Gymnasieexamen 

16 § Utbildningen på yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och utbildningen på 
högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen. Båda 
dessa examina kallas gymnasieexamen. 
För elever som har betyg från ett nationellt program som omfattar minst 2 500 
gymnasiepoäng, ska gymnasieexamen utfärdas om villkoren i 17 eller 18 § är uppfyllda.  
17 § Yrkesexamen ska utfärdas om en elev som avses i 16 § har godkända betyg på en 
utbildning som omfattar minst 2 250 gymnasiepoäng och som innefattar 
1. en eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik 
om sammanlagt 100 gymnasiepoäng i varje ämne, och 
2. gymnasiearbetet. 
Regeringen meddelar föreskrifter om vilka kurser i de ämnen som anges i första 
stycket 1 som ska vara godkända och om de andra kurser som ska ingå i de godkända 
betygen för respektive yrkesprogram.. 
18 § Högskoleförberedande examen ska utfärdas om en elev som avses i 16 § har 
godkända betyg på utbildning som omfattar minst 2 250 gymnasiepoäng och som 
innefattar en eller flera kurser i 
1. svenska eller svenska som andraspråk om sammanlagt 300 gymnasiepoäng, 
2. engelska om sammanlagt 200 gymnasiepoäng, och 
3. matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng. 
Gymnasiearbetet ska ingå i de godkända betygen. 
Regeringen meddelar föreskrifter om vilka kurser i de ämnen som anges i första 
stycket som ska vara godkända. 

 

Skollag (2010:800) 16 kap. 
Gymnasieexamen 

26 § Utbildningen på yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och utbildningen på 
högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen. Båda 
dessa examina kallas gymnasieexamen. 
För elever som har betyg från en utbildning som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng 
på ett nationellt program ska gymnasieexamen utfärdas, om villkoren i 27 eller 28 § är 
uppfyllda. 
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Yrkesexamen 
27 § Yrkesexamen ska utfärdas om en elev som avses i 26 § har godkända betyg på en 
utbildning som omfattar minst 2 250 gymnasiepoäng och som innefattar 
1. en eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik 
om sammanlagt 100 gymnasiepoäng i varje ämne, och 
2. gymnasiearbetet. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om 
vilka kurser i de ämnen som anges i första stycket 1 som ska vara godkända och om 
andra kurser som ska ingå i de godkända betygen för respektive yrkesprogram. 
Högskoleförberedande examen 
28 § Högskoleförberedande examen ska utfärdas om en elev som avses i 26 § har 
godkända betyg på utbildning som omfattar minst 2 250 gymnasiepoäng och som 
innefattar en eller flera kurser i 
1. svenska eller svenska som andraspråk om sammanlagt 300 gymnasiepoäng, 
2. engelska om sammanlagt 200 gymnasiepoäng, och 
3. matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng. 
Gymnasiearbetet ska ingå i de godkända betygen. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om 
vilka kurser i de ämnen som anges i första stycket som ska vara godkända. 

Kommentar: 
Samma innehåll 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Styrdokument 2 
Gymnasieförordning  

Gymnasieförordningen innehåller bestämmelser om gymnasieskolan och konkretiserar 
skollagens bestämmelser.  

Nyheter: Gymnasieförordningen gäller nu även för fristående skolor och 
gymnasiesärskolan.  
Introduktionsprogrammen har fått ett eget kapitel.  
I förordningen finns också vissa övergångsbestämmelser bland annat om hanteringen 
av elever som har haft ett studieavbrott. 

Förordningen är indelad i 15 kapitel vilkas inbördes ordning delvis har ändrats  
Vissa paragrafer har tagits bort eftersom de frågorna istället stadgas i den nya skollagen  
(SFS 2010:800). 

Styrdokument 2: 
Gymnasieförordningen är omarbetad i så hög grad att en jämförelse mellan 
Gymnasieförordning SFS nr: 1992:394 och Gymnasieförordning SFS nr: 2010:2039 
avseende för frågeställningen relevanta paragrafer blir för svår att genomföra. 
Eftersom Gymnasieförordningen är en konkretisering av skollagens innehåll torde 
jämförelserna mellan skollagarna dock vara tillräcklig i detta fall.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Styrdokument 3 
Läroplan 

Den nu gällande Lpf94 läroplan för de frivilliga skolformerna beskriver 
verksamheternas värdegrund och uppdrag jämte mål och anvisningar för skolarbetet.  
Läroplanen kommer att revideras men gäller i sin nuvarande form läsåret 2011-2012. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Styrdokument 4 
Examensmål 

För varje program finns ett examensmål.  
Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen 
från det att eleverna börjar sitt program.  
Det ska styra utbildningen och gymnasiearbetets innehåll och utformning.  
Examensmålet anger mål för programmet, de inriktningar som finns inom 
programmet samt mål för gymnasiearbetet  
Alla examensmål inkluderar entreprenörskap i någon form. Entreprenörskap är inte 
bara att starta och driva företag, kreativitet, initiativförmåga och problemlösning 
räknas också in.  
Kunskapsutveckling och språkutveckling är båda viktiga delar av utbildningen. Alla 
examensmål betonar därför vikten av språkutveckling inom programmet.  

Styrdokument 4: 
Programmål enligt SKOLFS1999:12 jämfört med  
Examensmål enligt SKOLFS 2010:14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programmål enligt SKOLFS1999:12 
Elprogrammet 
Syfte 
Elprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete med elinstallationer 
samt till att ge tekniska och teoretiska kunskaper inom områdena automation, 
datorteknik och elektronik. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt 
lärande i arbetslivet och för vidare studier. 

Examensmål enligt SKOLFS 2010:14 
El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska 
eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade 
produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och 
kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller 
installation. 

Kommentar: 
Avvikelse i formulering mellan ge grundläggande kunskaper för arbete med 
elinstallationer och ha de kunskaper som behövs för att arbeta som elektriker  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programmål enligt SKOLFS1999:12 
I elprogrammet betonas kunskaper i den teknik som krävs för arbete inom produktion 
och installation samt service och underhåll. Från att ha varit ett arbetsområde med 
ganska klart definierade yrkesprofileringar inom elinstallation, elektronik och styr- och 
reglerteknik har nya tillämpningsområden tillkommit. Den tilltagande datoriseringen 
och automatiseringen i samhället har på flera olika sätt påverkat det område 
programmet utbildar för i riktning mot elektroniska tillämpningar och datorstyrda 
processer. 

Examensmål enligt SKOLFS 2010:14 
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och bistå samhällsviktiga 
basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-, energi- och 
vattensystem. Den ska därför ge kunskaper om el- och energiteknik och automation 
samt färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom dessa arbetsområden. Dator- och 
kommunikationsteknik och samhällets IT-infrastruktur ska också vara centralt inom 
utbildningen. 

Kommentar: 
Avvikelse i formulering mellan ”kunskaper i den teknik som krävs för arbete inom 
produktion och installation samt service och underhåll” och ”färdigheter i att utföra 
arbetsuppgifter inom dessa arbetsområden” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programmål enligt SKOLFS1999:12 
Ämnena ellära och elkunskap är grundläggande kunskapsområden i utbildningen. Till 
dessa båda ämnen är de flesta av utbildningens ämnen direkt kopplade.  
Även matematiska beräkningar ingår som en viktig del i alla elämnen.  
Inom vissa områden behövs både system- och komponentkunnande, inom andra 
områden krävs fördjupade insikter i reglerteknik och analyserande mätteknik.  
Säkerhetstänkande är väsentligt inom utbildningens alla områden. 

 

Examensmål enligt SKOLFS 2010:14 
Säkerhetsfrågor är av yttersta vikt för arbete inom de olika yrkesområdena. 
Utbildningen ska därför leda till att eleverna blir väl förtrogna med nationella och 
internationella överenskommelser om teknologi, informationssäkerhet, standarder, 
arbetssäkerhet och arbetsmiljö. 
Utbildningen ska träna eleverna i att göra medvetna val, exempelvis att kunna använda 
rätt material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess. 
Utbildningen ska vidare leda till att eleverna förstår vikten av att kunna dokumentera 
och gå systematiskt till väga för att lösa problem.  
Allt el-, energi-, automations- och datortekniskt kunnande bygger på 
naturvetenskapliga principer. Att kunna utföra korrekta beräkningar är en förutsättning 
för yrkesutövningen.  
Utbildningen ska därför utveckla elevernas matematiska kunskaper. 
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Kommentar: 
Skillnader i precisering av ämnesinnehåll relativt tidigare elprogrammet. Likheter 
avseende säkerhetstänkande och matematik. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programmål enligt SKOLFS1999:12 
Många arbetsuppgifter inom utbildningens yrkesområden innebär omfattande 
kundkontakter där social förmåga och servicekänsla är viktigt.  
Andra generella krav är språkliga färdigheter, kvalitetsmedvetenhet, entreprenörskap 
samt förmåga att arbeta i och leda projekt.  
Den ökande internationaliseringen ställer även krav på språkkunskaper utöver svenska 
samt förståelse för andra kulturella mönster. 
 

Examensmål enligt SKOLFS 2010:14 
Utbildningen ska ge kunskaper om hur eleverna kan bidra till yrkets, företagets och 
samhällets utveckling såväl nationellt som lokalt.  
Internationaliseringen inom el-, energi-, automations- och datorbranscherna kräver 
förmåga att använda språk. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter till fördjupade 
studier i engelska. 
I yrkeslivet kommer eleverna att möta olika människor och ansvara för att ett 
professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper. Utbildningen 
ska därför utveckla elevernas förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge 
service och att skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem. 
Inom branscherna är både storföretag och enpersonsföretag vanliga. Utbildningen ska 
därför ge kunskaper om företagandets villkor, ekonomi samt direkt och indirekt 
miljöpåverkan. 

Kommentar: 
Skillnader i formuleringar. Generellt samma innehåll. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programmål enligt SKOLFS1999:12 
Genom samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen samt genom att praktiska 
och teoretiska inslag förs samman och integreras i olika ämnen och kurser bildas en 
helhet i utbildningen och utvecklas den kompetens som krävs i arbetslivet. 
De teoretiska inslagen i programmet är betydande och den arbetsplatsförlagda 
utbildningen utgör därför en viktig kompletterande del av utbildningen. Den 
arbetsplatsförlagda utbildningen ger erfarenheter av programmets 
verksamhetsområden och möjlighet att tillämpa och värdera olika arbetsmetoder 
liksom möjlighet att arbeta såväl självständigt som i arbetslag. 
Arbetsplatsförläggningen bidrar också till utveckling av kvalitet i arbetets utförande 
och förståelse av företagandets villkor. 
Ett miljöperspektiv präglar utbildningen både vad gäller fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö och vad gäller förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling. 
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Examensmål enligt SKOLFS 2010:14 
Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador 
och för att främja god hälsa. 
  Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det 
arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en 
yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en 
arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets 
villkor. 
 Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 

Kommentar: 
Samverkan med kärnämnen bortaget i examensmålet.  
I övrigt samma innehåll med vissa skillnader i formuleringarna.. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programmål enligt SKOLFS1999:12 
Skolans ansvar 
Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: 
-  har kunskap om grundläggande naturvetenskapliga teorier och modeller, teknik och 
material samt viktiga tekniska uppfinningar av betydelse för det eltekniska området, 
-  förstår sambandet mellan olika delar i arbetsprocessen och kraven på kvalitet i vart 
och ett av dessa, 
-  kritiskt kan granska och utvärdera det egna arbetet med utgångspunkt i gällande 
kvalitetssäkringssystem, 
-  har genom egna erfarenheter skaffat sig kännedom om hur arbetsmiljöfrågor 
hanteras i företag och om internkontroll av arbetsmiljön, 
-  har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som 
rör yrkesutövningen, 
-  kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, 
samhällslivet och vidare studier, 
-  kan använda informations- och kommunikationsteknik inom verksamhetsområdet, 
-  har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har kännedom om 
hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för en god 
fysisk och psykosocial arbetsmiljö, 
-  har insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur resurs- och 
energihushållning kan användas inom de verksamheter som utbildningen berör, 
-  har kännedom om de bestämmelser och internationella överenskommelser som 
gäller för området. 

 

Examensmål enligt SKOLFS 2010:14 
Innehåller ej skolans ansvar 

Kommentar: 
Skolans ansvar integreras i respektive ämne samt för övrigt i examensmålet 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Programmål enligt SKOLFS1999:12 
Innehåller ej examensmål 

 

Examensmål enligt SKOLFS 2010:14 
Inriktningen elteknik ska ge kunskaper i att installera, underhålla och reparera 
elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät. Inriktningen kan leda till 
yrken som elektriker verksam inom installation eller eldistribution. Andra möjliga 
yrken är till exempel hisstekniker och larmtekniker. 

Kommentar: 
Examensmålet övertar programmålets roll i utbildningen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programmål enligt SKOLFS1999:12 
Innehåller ej mål för gymnasiearbetet. 

 

Examensmål enligt SKOLFS 2010:14 
Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för 
den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt 
förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på 
ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. 
Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt 
yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer 

Kommentar: 
” Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för 
den valda yrkesutgången” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Styrdokument 5 
Ämnesplan 

För varje ämne finns en ämnesplan som också beskriver de kurser som ingår i ämnet.  

Eftersom ämnesplanerna är nya för GY2011 finns inget jämförelsematerial varför 
någon jämförelse ej kan göras.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Diskussion 

 

Jag har valt en undersökningsmetod av deskriptiv karaktär för att jämföra tidigare 
styrdokument med dem gällande GY2011.  
Av detta följer att diskussionsdelen inte blir så omfattande eftersom jag undviker att 
tolka jämförelserna. Orsaken är att läsaren själv skall kunna göra sina egna tolkningar 
utifrån de faktajämförelser som presenteras i arbetet.  
Som svar på frågeställningen  
”Finns det någon väsentlig skillnad mellan de nya styrdokumentens examensmål där 
anställningsbarhet betonas jämfört med de tidigare dokumentens programmål och, i så 
fall, vad består den av.” presenterar jag en kort kommenterad sammanfattning av de 
skillnader jag konstaterat vid mina jämförelser  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Styrdokument 1: Skollag  
Den största skillnaden mellan Skollag (1985:1100relativt Skollag (2010:800) är 
dispositionen av innehållet.  
Jag redovisar här de skillnader jag funnit i innehållet. 

Skillnader Skollag (1985:1100) 5 kap 3 § relativt Skollag (2010:800) 15 kap 2 § 
I 2§ märks tillägget ”samt för personlig utveckling” och i beskrivningen av 
utbildningens utformning nämns inte elevernas eget inflytande. 
Formuleringen ” Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och 
utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, 
fördjupa och tillämpa kunskaper” används istället.  
 

Tillägg i (2010:800) ) 15 kap. 11 § ”Även introduktionsprogrammen programinriktat 
individuellt val, yrkesintroduktion och individuellt alternativ får utformas så att de inte 
är i huvudsak skolförlagda” 
 

Tillägg i (2010:800) 11a § och 11b § angående lärlingsutbildning samt 12 § angående 
nationell inriktning och lärlingsutbildning.  
 

Tillägg i (2010:800)21 § För varje ämne ska det finnas en ämnesplan. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om 
ämnesplaner  
Borttaget från (1985:1100) 14 § Efter varje avslutad kurs och efter genomfört 
gymnasiearbete ska eleven få betyg på kursen och gymnasiearbetet 
 

Modifiering i (2010:800) 13 § angående riksrekrytering och särskilda inriktningar. 
 

Styrdokument 2: 
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Gymnasieförordningen är omarbetad i så hög grad att en jämförelse mellan 
Gymnasieförordning SFS nr: 1992:394 och Gymnasieförordning SFS nr: 2010:2039 
avseende för frågeställningen relevanta paragrafer blir svår att genomföra. Eftersom 
Gymnasieförordningen är en konkretisering av skollagens innehåll torde jämförelsen 
mellan skollagarna dock vara tillräcklig i detta fall.  

 

Styrdokument 4: 
Programmål enligt SKOLFS1999:12 jämfört med Examensmål enligt SKOLFS 
2010:14 visar större skillnader än jämförelsen mellan skollagarna Jag redovisar här de 
skillnader jag funnit i innehållet. 

Programmål enligt SKOLFS1999:12 jämfört med  
Examensmål enligt SKOLFS 2010:14 
 

Avvikelse i formulering mellan enligt SKOLFS1999:12 ”ge grundläggande kunskaper 
för arbete” och enligt SKOLFS 2010:14”ha de kunskaper som behövs för att arbeta” 

 

Avvikelse i formulering mellan enligt SKOLFS1999:12 ”kunskaper i den teknik som 
krävs för arbete inom produktion och installation samt service och underhåll” och 
enligt SKOLFS 2010:14 ”färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom dessa 
arbetsområden” 

 

Skillnader i precisering av ämnesinnehåll relativt tidigare elprogrammet.  
Likheter avseende säkerhetstänkande och matematik. 

 

Samverkan med kärnämnen bortaget i examensmålet.  
I övrigt samma innehåll. 

 

Skolans ansvar integreras i respektive ämne samt för övrigt i examensmålet 

 

”Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för 
den valda yrkesutgången” 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Svaret på frågeställningen efter sammanvägning av skillnaderna framförallt i 
examensmålet och gymnasiearbetets innehåll är att det föreligger en väsentlig skillnad 
och den består i att eleverna enligt de nya styrdokumenten ska  
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”ha de kunskaper som behövs för att arbeta” inom vald programinriktning istället för 
att som tidigare programmål beskrev 
 ”ge grundläggande kunskaper för arbete” 

Resultat och diskussion är tänkt att vara en handledning till lärare på elprogrammet så 
att man på ett enklare sätt kan få en överblick av de krav som gäller för GY11 utan att 
behöva sätta sig in i alla styrdokument och lagtexter i detalj. 

Resultatet av undersökningen visar, utan att tolka skillnaderna i innehåll, att det enligt 
de nya styrdokumenten som gäller för GY2011 förväntas av elever som har tagit en 
yrkesexamen att de därefter ska kunna börja arbeta inom det yrke de utbildats till.  
En intressant frågeställning att utveckla vore  
Hur ska det gå till praktiskt, inom de tidsramar som står till buds, att utbilda 
ungdomarna så de är ”anställningsbara” direkt efter yrkesutbildningen? 
En följdfråga är om de sakkunniga inom respektive program står bakom alla 
skrivningar i examensmålen? 
 



Kurs 4  

2UV06L_exarbete   

 

 

27 

Rune Johansson 

7. Referenser 

Elektroniska källor: 

Fakta om el- och energiprogrammet 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.1254/2.1258/fa
kta-om-el-och-energiprogrammet-1.117055 

Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola, hela dokumentet,  
SOU 2008:27 (pdf 5,5 MB) 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/15/87/7ccb8cd4.pdf 

Gymnasieförordning (1992:394) SFS nr: 1992:394  
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet  
Utfärdad: 1992-05-07  
Omtryck: SFS 1999:844 Upphävd: 2011-02-01 00:00:00 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1992:394#K5 

Gymnasieförordning (2010:2039) SFS nr: 2010:2039  
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet  
Utfärdad: 2010-12-22  
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:521 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:2039#K2 

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan,  
prop. 2008/09:199 (pdf 1,2 MB) 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/64/61/66728528.pdf 

SKOLFS 1999:12 Utkom från trycket den 1 februari 2000 
Senaste lydelse av Förordning  om särskilda programmål för gymnasieskolans 
nationella program 
http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/2.3134/2.5007?_xurl_=http%3A%2F%2
Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FR
ecord%3Fk%3D623 

SKOLFS 2010:14 Utkom från trycket den 29 april 2010 
Senaste lydelse av Förordning om examensmål för gymnasieskolans nationella 
program; 
http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/2.3134/2.5007?_xurl_=http%3A%2F%2
Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FR
ecord%3Fk%3D1595 

 

Skollag (1985:1100) SFS nr: 1985:1100  
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet  
Utfärdad: 1985-12-12 
Omtryck: SFS 1997:1212 Upphävd: 2010-08-01 00:00:00 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100#K5 

  

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.1254/2.1258/fakta-om-el-och-energiprogrammet-1.117055
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.1254/2.1258/fakta-om-el-och-energiprogrammet-1.117055
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/15/87/7ccb8cd4.pdf
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1992:394#K5
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:2039#K2
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/64/61/66728528.pdf
http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/2.3134/2.5007?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D623
http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/2.3134/2.5007?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D623
http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/2.3134/2.5007?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D623
http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/2.3134/2.5007?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D1595
http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/2.3134/2.5007?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D1595
http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/2.3134/2.5007?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D1595
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100#K5


Kurs 4  

2UV06L_exarbete   

 

 

28 

Rune Johansson 

Skollag (2010:800) SFS nr: 2010:800 
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet 
Utfärdad: 2010-06-23  
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:878 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800#K16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Institutionen för teknik 
351 95 Växjö 
tel 0772-28 80 00, fax 0470-76 85 40 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800#K16

