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Sammanfattning 

Vi har utfört denna undersökning på grund av att en ny skolreform påbörjas 2011. Vår studie 

omfattar period mellan 1960- 2011. Näringslivet har varit med och påverkat programmen och 

kursplaner. Korta utbildningar har försvunnit och GY11kommer att strama åt 

behörighetskraven. Detta ställer högre krav på grundskolan och elever. Den nya betygsskalan 

blir mer rättvis för eleverna. 

Utbildningarna har följt samhällsutvecklingen. Det är också så att näringslivet har haft 

möjligheter att anpassa utbildningarna för sina syften, så att de får yrkesfolk med de 

grundkunskaper de behöver. 

Behörighetskraven har varit mer eller mindre svävande och har ändrats genom åren. I vissa 

reformer har det varit lättare för svaga elever att få en utbildning. Men i och med GY 11 (den 

nya reformen) har kraven stramats åt. Både vad som gäller gymnasiets utbildningar och ute i 

samhället. Som det verkar är det viktigt för varje skolminister att få en ny skolreform. För att 

höja statusen på vissa utbildningar, har berörighetskraven ökat för att sedan minskat och 

sedan ökat igen med GY11. Betygsgraderna har ändrats under åren, många blir lätt förvirrade. 

Betyg har återgått till ett fler skaligt system. Det betyder att spännvidden har minskat i varje 

betygssteg. 

Undersökningsmetoden är följande, vi använder oss av litteratur, tidigare studier och 

läroplaner. 
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 Abstract 

We conducted this study because a new school reform begins in 2011. Our study is in 

between 1960 - 2011. 

The survey methodology is the following; we use literature, previous studies and curricula. 

Rating has returned to a more equitable system. This means that the range has 

decreased in each grade level. 

Industry has been involved and affected programs and curricula. Short courses have 

disappeared and GY11kommer to tighten eligibility requirements. This places greater 

demands on schools and students. The new grading scale will be fairer to the students. 

The courses have been following the development of society. It is also true that 

businesses have had opportunities to customize programs for their purposes, so that they 

have professionals with the basic knowledge they need. 

The eligibility requirements have been more or less vague and changed over the years. 

Some reforms have been easier for weak students to get an education. But with 11 GY (the 

new reform) has requirements tightened. We have come back to a class society. With it, it 

will once again become segregation between classes. Both those of upper 

secondary education and in society. As it seems, it is important for each schools minister to 

get a new school reform. To raise the status of certain programs, increased and then decreased 

and then increased again with GY11.The grades have changed over the years, many are 

easily confused. 
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Förord 

Vi är två studenter som ska studera hur yrkesutbildningarna har utvecklats från 1960 till nutid 

2012. Vi kommer från olika yrkesverksamma bakgrunder. Tomas Johansson har arbetat med 

manuell konstruktionssvetsning. Jörgen Rosander har arbetat med VVS installationer. Jörgen 

arbetar numera på Energiprogrammet och Tomas på Industriprogrammet. Vi tycker att detta 

är ett intressant ämne att studera, eftersom vi har arbetat i dessa branscher många år.  

Därtill har vi gått de utbildningar där vi nu själva är lärare. När Jörgen gick sin 

gymnasieutbildning var namnet Bygg VVS numera Energiprogrammet. Tomas 

gymnasieutbildning hade namnet Verkstadsteknik Plåt och Svets numera Industri 

programmet. Nu kommer ytterligare en namnändring i och med GY 11. Industri programmet 

byter namn till Industriteknik och Energiprogrammets VVS del byter till Fastighet och VVS. 

Detta gjorde att vi blev intresserade av hur utbildningarna har ändrats med namnen.  

 

Hoppas att ni får en intressant läsning. 

Tomas Johansson 

Jörgen Rosander 
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1. Bakgrund 

Vi är två yrkeslärare som ska studera hur yrkesutbildningen har utvecklats från 1960 talet till 

nutid. Målet med examensarbete är att ge läsaren en inblick i dagens yrkesutbildning och ge 

en historisk återblick hur den har förändrats med tiden. Vi har använt oss av litteraturstudier 

och tidigare forskning inom området. Vi vill även undersöka tidigare läroplaner och hur de 

har förändrats med samhällets utveckling. 

1.1. Kvaliteten på gymnasieskolans yrkesprogram 

Det är knappast kontroversiellt att påstå att de yrkesförberedande programmen har en 

oförtjänt låg status i förhållande till de studieförberedande programmen. Det har lett 

till en nedåtgående spiral där kraven på utbildningens kvalitet och förväntningarna på 

elevernas prestationer har eftersatts. (Vägval för yrkesutbildningen2011)  Elevernas 

erfarenheter av utbildningen är dessutom inte helt positiv, vilket beskrivs i rapporten 

Vägval för yrkesutbildningen2011. 

Eleverna på de yrkesförberedande programmen investerar tre år av sina liv och har rätt 

att få en utbildning i toppklass.  Därtill är Sverige i behov av att det finns kvalificerad 

arbetskraft inom bland annat industrin, bygg- och tjänstesektorn. Klarar vi inte av det 

kommer Sverige att få sämre förutsättningar i den globala konkurrensen. (Vägval för 

yrkesutbildningen 2011) 

Kvaliteten på yrkesutbildningarna behövde bli bättre för att eleverna skulle få en bättre 

förankring till arbetsmarknaden, samt få relevanta kunskaper och färdigheter för att 

klara sitt arbete, menar LO och Lärarnas Riksförbund i sin rapport. (Vägval för 

yrkesutbildningen 2011) Till detta behövdes kvalificerade yrkesmän/ kvinnor, det 

finns inga genvägar för att göra yrkesprogrammen bättre.  Landsorganisationen i Sverige 

(LO) och Lärarnas Riksförbund identifierar nedan tio områden som måste beaktas, för 

att förbättra kvaliteten på gymnasieskolans yrkesförberedande program. (Vägval för 

yrkesutbildningen 2011) 

Gemensamma ställningstaganden 

1. Hög kvalitet på alla yrkesförberedande gymnasieprogram 

Knappt hälften av de före detta eleverna från yrkesprogrammen uppger, i SCB: s undersökning, att de 

skulle påbörja samma utbildning igen. Trots det är majoriteten nöjd med sin utbildning, med den 

undervisning de fick och med kursinnehållet. Bilden är något diversifierad mellan de olika programmen 
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och kvinnor är i allmänhet mer nöjda än män. Kvaliteten på de yrkesförberedande programmen kan också 

mätas i arbetsmarknadsframgång, hur framgångsrikt man lyckas etablera sig på arbetsmarknaden från olika 

utbildningar. Det är stor skillnad mellan de olika programmen där fordonsprogrammet ligger i topp och 

barn- och fritid samt estetiska programmet ligger i botten. Det finns också en tydlig könsskillnad där unga 

män har betydligt lättare att etablera sig på arbetsmarknaden än unga kvinnor. Det kan tyckas märkligt då 

huvudmännen för de mest kvinnodominerade yrkena i allt väsentligt är desamma som huvudmännen för 

gymnasieutbildningarna. Arbetsgivare ska kunna lita på att eleverna som går ett yrkesförberedande 

program har relevanta kunskaper för arbetet. Det är inte acceptabelt att skillnaderna är så stora mellan 

programmen, i synnerhet inte när de så tydligt är könsrelaterade. Det måste till ett kvalitetshöjande arbete i 

utbildningens alla delar. 

2. Höj kvaliteten på den arbetsplatsförlagda utbildningen 

Alla elever som går ett yrkesprogram skall vara garanterade arbetsplatsförlagd utbildning av hög kvalitet, 

vilket inte är självklart idag. På de yrkesförberedande gymnasieprogrammen ska den arbetsplatsförlagda 

utbildningen (APU) vara minst 15 veckor. Den är en viktig del i utbildningsprocessen och skall ha samma 

genomtänkta pedagogiska innehåll som utbildningen i övrigt. Tydliga kunskaps och färdighetsmål, en god 

koppling mellan APU och karaktärsämnena, utbildade handledare, planerad samverkan mellan skola och 

arbetsplats är några oundgängliga krav för att uppnå hög kvalitet. Att ägna hela APU-perioden till 

miljöpraktik ska inte vara acceptabelt. Det bör därför finnas ett system för certifiering av arbetsplatser som 

tar emot APU-elever. I grunden är det skolhuvudmannens ansvar att ordna en bra APU för eleverna. Om 

huvudmannen inte kan garantera eleverna på ett yrkesförberedande program APU-platser bör rätten att 

bedriva ett sådant program ifrågasättas. En bra APU kräver engagemang från arbetsgivarna samt en 

fungerande samverkan mellan parterna på arbetsmarknaden och skolan. Den kommande 

gymnasieutredningen bör därför särskilt beakta hur denna samverkan skall kunna komma till stånd.  

3. Lärlingsutbildning – en del i yrkesprogrammen 

Begreppet lärling ska inte förväxlas med det lärlingsbegrepp som är benämningen på den av parterna 

avtalsreglerade eftergymnasiala färdigutbildningen. I den nu nedlagda GY 07 föreslogs en gymnasial 

lärlingsutbildning. Det enda som egentligen skilde den från andra yrkesförberedande nationella program 

var att det arbetsplatsförlagda lärandet skulle utökas. Till skillnad från regeringens intentioner där 

lärlingsutbildning utgör en egen del av gymnasieskolan anser LO och Lärarnas Riksförbund att 

lärlingsutbildningen kan ligga inom ramen för de yrkesförberedande programmen. Det är fel att tro att 

lärlingsutbildningarna kan rikta sig till de elever som har svårast att klara av skolan. Eleverna på 

lärlingsutbildningen måste också ha höga kunskapsmål för att kunna möta arbetslivets höga kunskapskrav. 

Med en utökad arbetsplatsförlagd utbildning är det extra viktigt att denna håller hög kvalitet. 

4. Behöriga yrkeslärare 

För oss är det självklart att samma höga ambitioner på lärarutbildningarna skall gälla för lärarna på de 

yrkesförberedande programmen som i skolan i övrigt. Lärare i yrkesprogrammens karaktärsämnen skall ha 

lärarutbildning och vara behöriga i sina ämnen. Läraryrket innebär krav på mentorskap och förmåga att se 

enskilda elevers olika behov. Detta är lika viktigt för alla elever oavsett program. Samtidigt skall 
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yrkeslärare vara ajour med den tekniska och metodologiska utvecklingen inom sitt område. Det måste 

också finnas incitament för yrkesaktiva att välja en flerårig lärarutbildning. Det är inte rimligt att arbeta 

heltid och samtidigt gå en lärarutbildning. Om den framtida försörjningen av yrkeslärare skall tryggas krävs 

flexibla lösningar med distansutbildning och satsning på yrkeslärarnas kompetensutveckling. Den särskilda 

satsning som görs på att utbilda personer med yrkeskunskaper till behöriga lärare (SÄL) är viktig och bör 

förlängas. Valideringen av yrkeskunskaper måste förbättras avsevärt. Ett sätt att attrahera fler att bli 

yrkeslärare, är att möjliggöra kombinationstjänster där läraren delar sin tjänst mellan fortsatt arbete i 

branschen och i skolan.  

5. Enskilda kommuner klarar inte utbildningsuppdraget 

Gymnasieskolans yrkesförberedande program är en viktig del i ett närings- och arbetsmarknadspolitiskt 

perspektiv. För få utbildningsplatser inom ett yrkesområde kan leda till brist på kvalificerad arbetskraft. 

Därför måste större hänsyn tas till arbetsmarknadens situation när man dimensionerar de yrkesförberedande 

programmen. Idag har ingen det huvudsakliga ansvaret för att anpassa utbildningsplatserna till 

arbetsmarknadens behov. Vi efterlyser ett ökat regionalt ansvar för gymnasieutbildningarna. Genom att 

utbildningarna samordnas i regionen blir utbudet bättre och tillgången till praktikplatser blir större. Många 

program är för små eller för spridda för att kunna upprätthålla de kvalitetskrav som branschen ställer. Vissa 

yrkesprogram är idag överdimensionerade i förhållande till arbetsmarknadens behov för att de är populära 

och/eller billiga. Några program är kapitalkrävande och dyra vilket innebär att skolorna inte mäktar med att 

följa teknikutvecklingen eller har råd att bygga ut antalet platser.  

6. Fler elever ska få särskild behörighet 

Alla gymnasieelever behöver en teoretisk kärna i sin utbildning för att klara ett framtida yrkesliv och vidare 

studier. De frågor LO och Lärarnas Riksförbund vill resa är hur denna kärna ska se ut. Vilken 

kunskapsgrund behövs för att klara utbildningens karaktärsämnesstudier och det framtida yrket? Vilken 

gemensam utbildning och kunskap är det rimligt att alla elever som går i gymnasieskolan skall få? Vilka 

förkunskaper krävs för att tillgodogöra sig högskolestudier? Hur ska de teoretiska ämnena integreras med 

de praktiska? Idag ger alla yrkesprogram allmän behörighet till högskolan. Kravet är att man ska ha klarat 

90 procent av utbildningens 2500 poäng. Det finns alltså inget krav på att man ska ha godkänt i 

kärnämnena för att ha behörighet till högskolan. Det har varit kritiserat av högskolorna som anser att man 

behöver ha godkänt i engelska och svenska för att klara högskolestudierna. Högskoleverket visar också att 

den lilla grupp som inte har godkänt i dessa ämnen har svårigheter att klara studierna på högskolan. Vidare 

har de relativt låga kraven för allmän behörighet lett till att särskild behörighet krävs på alla 

yrkesutbildningar på högskolan och på många av de fristående kurserna. Om man vill studera vidare efter 

gymnasieskolan behöver alltså stora grupper från yrkesprogrammen komplettera redan idag. Det är rimligt 

att ta hänsyn till högskolornas kritik när kraven på allmän behörighet preciseras. Vår gemensamma 

ambition är att det inte ska finnas onödigt höga trösklar in i högskolan. Fler elever på yrkesprogrammen bör 

få särskild behörighet. Ett sätt kan vara att ha färre obligatoriska kärnämnen och i stället anpassa de 

teoretiska ämnena på yrkesprogrammen utifrån behoven inom det framtida verksamhetsområdet. Det 

innebär en ambitionshöjning jämfört med hur det ser ut idag då många måste komplettera trots att de har 

gymnasieexamen.  
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7. Utred avhoppen 

Ambitionen med den framtida gymnasieskolan måste vara att alla elever skall klara sina studier. Många 

menar att de stora avhoppen från gymnasieskolans yrkesförberedande program beror på alltför höga 

teoretiska krav. Avhoppen är dock inte i den stora omfattning som ibland hävdas i debatten. I hela 

gymnasieskolan lämnar ca tre procent under det första året, ca fyra procent det andra året och ca nio procent 

det tredje året.1 Det främsta skälet till att relativt stora grupper inte tar sig igenom gymnasieskolan är att de 

aldrig får börja på de nationella programmen utan hamnar i det individuella programmet. Detta på grund av 

att de inte har godkända betyg i svenska, engelska och matematik från grundskolan. Det är särskilt allvarligt 

att avhopp också sker under tredje året när eleverna redan har satsat över två år på sina studier. Skälen till 

avhoppen, i synnerhet när det gäller sista året, har inte undersökts på senare år och är därför inte kända. Det 

är därför av största vikt att berörda myndigheter och skolhuvudmän avsevärt förbättrar kunskapsläget kring 

avhoppen i gymnasieskolan. 

8. Ordning och reda på utbildningsmarknaden 

Utbildningssystemet har blivit alltmer marknadsorienterat och konkurrensen mellan skolor och kommuner 

har hårdnat. Ungdomar lockas med marknadsföring och med olika förmåner. Detta tar sig bland annat 

uttryck i broschyrer i fyrfärgstryck, TV och bioreklam fyllda med erbjudanden om allt från gratis bärbara 

datorer till rikskuponger och attraktiva skolmiljöer. Kostnaderna för att marknadsföra sig, för att få 

tillräckligt många elever och därmed en bärkraftig ekonomi, uppgår ofta till hundratusentals kronor. Pengar 

som skulle behövas till undervisningen. Idag har avståndet till arbetsmarknaden och vad den efterfrågar 

ökat och allt fler ungdomar går utbildningar inom populära sektorer där arbetsmarknadsutsikterna är dåliga. 

Programmens relevans och kvalitet kan därför ifrågasättas på många områden. Frågan är hur långt 

marknadstänkandet ska drivas på skolans område och hur stor del av gemensamma resurser som ska 

användas till verksamhet som inte bidrar till att höja kvalitén i skolan. 

9. Studie- och yrkesvägledning till varje elev 

Ungdomar behöver ett allsidigt och väl underbyggt beslutsunderslag för att kunna göra sina val till 

gymnasieskola, yrkesliv eller högre studier. Stöd från behöriga studie- och yrkesvägledare ger en god 

förutsättning för detta. Studie- och yrkesvägledare har en viktig roll för att skapa mer tillförlitliga och 

balanserade beslutsunderlag. De måste ha uppdaterade kunskaper om arbetsmarknaden och känna till de 

förändringar som sker, för att kunna ge eleverna en sann bild av hur arbetsmarknaden ser ut. Studie- och 

yrkesvägledare har också en viktig roll för att bryta traditionella könsroller på arbetsmarknaden. 

Huvudmännen skapar inte alltid förutsättningar för studie- och yrkesvägledningen att leva upp till 

styrdokumentens krav på verksamheten. Studie- och yrkesvägledningens roll är många gånger otydlig och 

saknar koppling till skolarbetet. Det understryker ytterligare vikten av utbildade studie- och yrkesvägledare. 

10. Yrkesprogrammen måste kombineras för en bättre struktur på eftergymnasiala 

yrkesutbildningar 

Framtiden ställer krav på ett kontinuerligt lärande och inom många yrken behövs någon form av 

eftergymnasial utbildning som inte kan tillgodoses via högskolestudier. Många upplever även ett rent 

personligt behov av att kunna utvecklas och gå vidare inom sitt yrke. Tydliga karriär- och 
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utvecklingsmöjligheter kan också bidra till att höja statusen på gymnasieskolans yrkesutbildningar. Under 

senare år har de kvalificerade yrkesutbildningarna (KY) vuxit fram och fyller en viktig funktion. Redan 

idag ligger en del yrkesutbildningar här, till exempel lokförar- och brandmannautbildningen. Det finns 

ytterligare yrken där KY i framtiden skulle kunna spela en viktig roll för yrkesutbildningen. Vid sidan av 

KY finns också de kommunala påbyggnadsutbildningarna. Det behövs dock en tydligare struktur och 

regelverk för den eftergymnasiala utbildningen. Relationen och gränsdragningen mellan de eftergymnasiala 

yrkesutbildningarna och universiteten och högskolorna behöver också utredas. Det behöver också sättas ett 

hårdare tryck på arbetsgivarna att anordna vidareutbildning i yrket. 

(http://www.lr.se/download/18.15b211251268a18575180004512/Var+tredje+gymnasieel

ev+klarar+inte+studierna.pdf 2011-05-24, kl 20,00). 

 

1.2.    1960- talet 

1.2.1.        Historik- Yrkesutbildningen 1960 

Flera författare och sakkunniga diskuterade yrkesutbildningarna, enligt Marklund omfattas 

yrkesutbildningen på 1950 1960 talen av fyra huvudgrupper. 

1.  Centrala verkstadsskolor och centrala yrkesskolor. Dessa drevs i regi av landstingen. 

Skolor av detta slag för utbildning för vårdyrken kallades ofta centrala yrkesskolor. 

2.  Kommunala yrkesskolor. Detta var den vanligaste yrkesskoltypen med bland annat 

verkstadsskola, handelsskola, hemteknisk skola, somliga med praktiken förlagd till 

företag. 

3.  Enskilda yrkesskolor. För utbildning inom kontor, hushåll, barnavård, skönhetsvård 

och tekniska yrken. 

4.  Företagsskolor och industriskolor med utbildning för arbete inom handel, industri, 

bankväsen och försäkringsväsen mm(Sixten Marklund, 1988. s 131-132).  

 

Fram till 1964 var det Kungliga överstyrelsen för yrkesutbildning som var kontrollmyndighet 

för yrkesutbildningen. Med statsbidrag fick yrkesutbildningen stöd av näringslivet. 

Undantaget var yrkesutbildningar inom jordbruks-, skogsbruks och fiskerinäringarna som var 

sorterade under jordbruksdepartementet (Sixten Marklund, 1988. s 66-67). 

”Den kritik som skolkommissionen riktade mot den existerande yrkesutbildningen gick ut 

på att den bristande utbyggnaden bevarade orättvisor mellan land och stad, samt att de 
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existerande utbildningsmöjligheterna missgynnade kvinnor” (Lennart Nilsson 1981 s, 

230). 

”Den mest framträdande skillnaden mellan kvinnlig och manligt dominerade utbildningar 

gäller utbildningstidens längd. De utbildningar som rekryterades av kvinnor var 

brukligast halvårsutbildningar eller ettåriga, medan de utbildningar som riktade sig mot 

industri- och hantverkssektorn som framför allt rekryterades av män var i första hand 

tvååriga och i vissa fall upp till fyråriga. En förändring av utbildningstidens längd för 

olika utbildningar till att i princip bli tvååriga kom att bli ett av de angelägna inslagen i 

reformarbete under det andra skedet. Under det andra skedet, som omfattar tidsintervallet 

1960-1970, inriktades reformarbetet på att åstadkomma både en expansion och strukturell 

förändring av den yrkesinriktade utbildningen” (Lennart Nilsson 1981 s, 231). 

1.2.2. Behörighetskrav för Läroplanen för gymnasieskolan (Lgy-70) 

Sökande måste ha genomgått grundskolan årskurs 9 eller specialskolan årskurs 10 enligt 1962 

års läroplan (sökande från övriga skolformer har i princip samma krav).  

1.2.3.        Sökande med praktik 

Sökande kunde också söka s.k. praktikkvot och bli antagen. 

• minst tre års väl vitsordad praktik inom yrkesområdet som är lämpligt för utbildningen 

på den linje till vilken inträde söks 

• förvärvat praktisk erfarenhet genom minst tvåårig utbildning på heltid i gymnasieskolan 

eller yrkesskolan inom ett yrkesområde som är lämpligt för utbildningen på den linje till 

vilken inträde sökes (www.skolverket.se20120327). 

1.2.4.       Det absoluta betygssystemet 

Det system med absoluta betyg som fanns fram till 1960-talet utgick från att det existerade en 

absolut och säker kunskap som skulle föras över till eleverna. Eleverna fick betyg varje termin 

från årskurs 1. Betygen fördelades enligt en sjugradig betygsskala som hade följande 

utseende. 

A Berömlig 

a Med utmärkt beröm godkänd 
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AB Med beröm godkänd 

Ba Icke utan beröm godkänd 

B Godkänd 

BC Icke fullt godkänd 

C Underkänd 

Varje betyg angav ett visst mått av kunskap. Däremot fanns det mycket få anvisningar om 

vilka krav som de olika betygsstegen motsvarade utan den enskilde läraren var mycket fri i sin 

bedömning. Detta ledde till att skilda principer för betygssättning tillämpades av olika lärare i 

olika ämnen. Eftersom betygen användes som urvalsinstrument vid antagning till realskola, 

gymnasieskola eller universitet ökade kraven på att betygen skulle vara jämförbara. 

Betygssystemet kritiserades för att det inte fanns några anvisningar som angav vilka 

kunskapskrav de olika betygsstegen motsvarade(www.skolverket/betyghistorik.se 20110712). 

1.2.5.       Det relativa betygssystemet 

Den 1 juli 1962 infördes det relativa, eller det grupprelaterade, betygssystemet i och med 

införandet av läroplanen för grundskolan Lgr 62. Det relativa betygssystemet byggde på den 

matematiska teorin om normalfördelning och hade som främsta syfte att på ett systematiskt 

och tillförlitligt sätt rangordna eleverna sinsemellan för att därigenom garantera ett rättvist 

urval till studier vid gymnasium eller vid universitet och högskola. Betyg skulle fördelas 

enligt en femgradig skala där det framgår hur många procent av alla elever som skulle ha ett 

visst betyg (www.skolverket/betyghistorik.se20110712). 

Betyg 1 2 3 4 5 

Procent 7 24 38 24 7 

Betyg sattes på lågstadiet och på mellanstadiet samt i årskurserna 7, 8 och 9. På lågstadiet 

sattes betyg i ämnena Svenska, Matematik, Kristendom, Hembygdskunskap, Musik, 

Gymnastik samt i årskurs 3 i Slöjd. Betyg sattes sedan i fler ämnen ju högre årskurser eleven 

gick i. 

Betyg i Ordning och Uppförande bedömdes också, Ordning enligt en tregradig skala och en 

fyrgradig skala för Uppförande. Betygsbeteckningarna var A, B, C och D där högst betyg var 

A. 
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1.3. 1970-talet 

1.3.1. Den Integrerade gymnasieskolan (Lgy-70) 

 I Svensk författningssamling (SFS) 1970:290 kungjordes beslutet om en ny skolform, 

benämnd gymnasieskolan. I denna reform fördes yrkesskolan och fackskolan samman med 

gymnasiet och blev en integrerad gymnasieskola. Den nya skolans första läsår var 1971/1972. 

I Aktuellt från skolöverstyrelsen 37 meddelas behörighetskraven till gymnasieskolan                              

Med Lgy70 kom en reform där fackskolan och yrkesskolan integrerades in i gymnasieskolan 

då även jord- och skogsbruksutbildningarna kom med. De nya gymnasiala utbildningarna var 

nu tvååriga. Det var Yrkesutbildningsberedningens arbete som ledde till 1971-års integrerade 

och linjeuppdelade gymnasieskola där olika parallella utbildningsgångar samlades i en 

organisation med både studieförberedande och yrkesutbildning (Jonas Olofsson, Svensk 

Modell i Förändring – SMIF Forskningsrapport 2003:3, s 25). 

Den första läroplanen kom till 1970 med namnet Läroplanen för gymnasieskolan Lgy 70. 

Lgy70 var en läroplan för utbildning inom gymnasiet där skolformerna fackskola, gymnasium 

och yrkesskola bytte namn till gymnasieskola. Beslutet togs den 14 maj år 1970 och kom att 

gälla från den 1 juli år 1971. Den var ett av de sista stegen i avvecklingen av det så kallade 

parallellskolsystemet i Sverige. Detta medförde bland annat avskaffandet av studentexamen 

samt bokstavsbetyg, vilka ersattes med sifferbetyg. Läroplanen användes fram till år 1995 då 

den byttes ut av Läroplanen för de frivilliga skolformerna som tillkom år 1994 

(www.skolverket.se 20120325). 

Enligt Skolverket var samspelet mellan skola och samhälle sådant, att skolan med sitt arbete 

inte endast fullgör en funktion som svarar mot samhällets aktuella behov. Utan att det även 

blir en positivt skapande kraft i samhällsutvecklingen. Det gemensamma ansvaret och 

intresset för elevernas utveckling bör förena hem, skola och samhälle i ett fruktbärande 

samarbete. Skolan skulle ge hemmen fortlöpande information men ansvaret för att samverkan 

skulle komma till stånd låg på skolan. Ett av gymnasieskolans syften var att, så långt det var 

möjligt, bereda intagna elever reell tillgång till lika utbildningsmöjligheter. Skolan skulle 

underlätta elevernas val genom studie och yrkesvägledning, samt andra upplysningar av 

betydelse. I gymnasieskolan skulle eleverna kunna tillägna sig sådana färdigheter, kunskaper, 

vanor och attityder, samt värderingar som är av betydelse för deras personliga utveckling. De 

skulle också beredas för att påverka och leva i dagens, men även morgondagens, samhälle, 
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och därtill även fungera som yrkesutövare och samhällsmedlemmar. Gymnasieskolans 

utbildning skall tjäna som underlag så väl för yrkesutövning som för fortsatt utbildning 

(www.skolverket.se 20120325). 

I samband med att läroplanen för grundskolan Lgr 69 infördes, minskade antal 

betygstillfällen. Betyg sattes i årskurserna 3, 6 och 7 i slutet av vårterminen samt i slutet av 

varje termin i årskurserna 8 och 9. Även nu sattes fler betyg ju högre årskurser eleven gick i. 

De lokala skolstyrelserna hade rätt att ersätta betygsgivningen i årskurs 3 och 6 med annan 

form av besked. Betyg i ordning och uppförande upphörde i och med läroplanen för 

grundskolan Lgr 69, som började tillämpas läsåret 1970/71 (www.skolverket.se/betygshistorik  

20120324 kl,16,00). 

 

1.4. 1980-talet 

1.4.1. År 1986 presenterades en ny utredning om yrkesutbildningen 

Enligt Arnell Gustavsson (2003) var förslaget att göra yrkesutbildningen 3-årig istället för 2-

årig och att höja kraven på de teoretiska ämnena. Detta innebar också att utbildningarna krav 

på standardiserad arbetsplatsutbildning, APU skulle uppgå till minst 15 veckor under de tre 

åren.( Översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen Arnell Gustafsson 2003). 

1.4.2. Det relativa betygssystemet 

Från och med läroplan för grundskolan Lgr 80 skulle betyg sättas enbart i årskurs 8 och 9 

såväl höst- som vårtermin. Vårterminsbetyget skulle avse hela läsåret och inbegripa även vad 

som behandlats under höstterminen. Betygen skulle ges i femgradig skala där medelbetyget 

var tre. Någon given procentsats för de olika betygsgraderna skulle inte finnas. Medelbetyget 

tre gällde för samtliga elever i landet. Normalt sett skulle dock antalet fyror och tvåor i en 

klass vara fler än antalet femmor respektive ettor. För den enskilda klassen kunde däremot 

medelbetygen avvika från riksgenomsnittet. Standardprov i svenska, matematik och engelska 

fanns för skolorna att använda som riktningsgivare för betyget tre. 

(www.skolverket.se/betygshistorik 20110620 kl 16,00). 

 

Det relativa betygssystemet kom att kritiseras och ifrågasättas på flera punkter. Kritiken 

bottnade framförallt i att betygen inte sa något om elevernas egentliga kunskaper i ett ämne 

utan endast talade om hur en elevs kunskaper i ett ämne förhåller sig till andra elevers. 
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Betygssystemet tillämpades inte heller alltid som det var tänkt och upplevdes därför som 

orättvist. Fördelningen av betyg skulle enligt teorierna bakom det grupprelaterade 

betygssystemet gälla för alla elever i landet i t.ex. årskurs 9. Det förekom emellertid att den 

enskilde läraren fördelade betyg i den enskilda klassen efter de angivna procenttalen. Det 

innebar att samma kunskaper i ett ämne kunde betygsättas olika från klass till klass. Det 

ifrågasattes även om det var riktigt att utgå från en matematisk teori om normalfördelning 

som främst tar sikte på sådant som bestäms av slumpen, medan studieprestationer rimligtvis 

måste bero på andra faktorer. (www.skolverket.se/betygshistorik 20110620 kl 17,00). 

 

1.5. 1990-talet 

1.5.1. LPF-94 

Utredningen om yrkesutbildningen, Översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen, (ÖGY)  

1986 ledde till att riksdagen år 1991 fattade beslut om det 3-åriga programgymnasiet med 17 

nationella program varav två var utpräglade studieförberedande program. 

En viktig uppgift för undervisningen i gymnasieskolan är att underbygga elevernas intresse, 

för att efter avslutad utbildning fortgående orientera sig inom yrke och samhällsliv. 

Skolarbetet bör sålunda i det hela inriktas på att främja elevernas utveckling till självständiga 

samhällsmedlemmar med ett intresse för omvärlden som leder till ett personligt engagemang 

och en känsla av internationellt medansvar. Genom sina tim- och kursplaner, men även genom 

anvisningar och kommentarer av mera allmänt eller speciellt slag skall läroplanen vara ett 

hjälpmedel, för att göra de för gymnasieskolan uppställda målen till realiteter. Den anger 

ramen för skolans verksamhet och utbildningens innehåll. Valet av undervisningsform och 

arbetssätt måste ske med hänsyn till den organisatoriska ramen, till elevernas förutsättningar 

och önskemål, lärostoffet och de inlärningsresultat man söker uppnå. (www.skolverket.se/lpf 

94 20110712 kl, 18,00) 

 

Det är av utomordentlig betydelse att lärarna ständigt följer utvecklingen såväl på den 

allmänna undervisningsmetodikens som på ämnesmetodikens område och att de med ledning 

av egna erfarenheter också söker sig fram till personligt utformade metoder. Därför bör också 

en samverkan mellan undervisningen i olika ämnen komma till stånd. Som ett led i skolans 

strävan att förmedla en mera allsidig arbetsmetodik är det viktigt att eleverna får övning och 
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handledning i studieteknik. Undervisningen i skolan måste präglas av konkretion och 

åskådlighet. För att kraven på konkretion och verklighetskontakt i undervisningen skall kunna 

tillgodoses måste skolan ha god tillgång på tidsenliga läromedel. Förverkligandet av 

gymnasieskolans mål och en fortskridande förnyelse av det inre skolarbetet fordrar i hög grad 

samverkan såväl utåt som föräldrar, myndigheter och näringsliv i det omgivande samhället. 

Men också inåt mellan de många som i olika befattningar har att leda, utföra och 

vidareutveckla arbetet i skolan. (www.skolverket.se/LPF 94) 

 

1.5.2. Behörighetskrav för Lpf-94 

Behörighetskraven för gymnasieskolan skrivs det följande om i skollagen. 

Skollagen 5 kap. 5§ 1.står det att eleven måste ha slutfört sista årskursen i grundskolan 

eller motsvarande med godkända betyg i svenska, engelska och matematik 

■ Bestämmelsen i första stycket 1 om krav på godkända betyg i svenska, engelska och 

matematik skall inte tillämpas före vid intagning till läsåret 1998/99. (Punkt 2 i 

övergångsbestämmelserna till SFS 1993:1 478, s. 76). Ett svar på den otillfredsställande 

färdighetsutbildningen (från arbetslivet) var att föreslå ett tredje skolförlagt gymnasieår 

med delar av arbetsplatsförlagd utbildning”.  Utbildningsväsendets författningsböcker 

1994/95 Del 2, Ibid. s. 28. 

 

1.5.3. Den arbetsplatsförlagda utbildningen 

Alla elever som går ett yrkesprogram skall vara garanterade arbetsplatsförlagd 

utbildning av hög kvalitet, vilket inte är självklart idag. På de yrkesförberedande 

gymnasieprogrammen ska den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) vara minst 15 

veckor. Den är en viktig del i utbildningsprocessen och skall ha samma genomtänkta 

pedagogiska innehåll som utbildningen i övrigt. Tydliga kunskaps- 

och färdighetsmål, en god koppling mellan APU och karaktärsämnena, utbildade 

handledare, planerad samverkan mellan skola och arbetsplats är några oundvikliga krav 

för att uppnå hög kvalitet. Att ägna hela APU-perioden till miljöpraktik är inte vara 

acceptabelt, menar skolverket. Därför, menar skolverket, bör det finnas ett system för 

certifiering av arbetsplatser som tar emot APU-elever. (www.skolverket.se20110603 kl 17.20) 
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1.5.4.  Dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem 

Dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem kan, i jämförelse med det grupprelaterade, 

ger information om elevers kunskapsutveckling och kunskapsprofil. Kunskapsbedömningen i 

ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem blir annorlunda till sin karaktär än i ett relativt 

system. Det är inte som i det grupprelaterade systemet tillräckligt att rangordna eleverna, till 

exempel med hjälp av provpoäng, och därefter sätta betyg enligt vissa procentsatser. Dagens 

mål- och kunskapsrelaterade system skiljer sig också från systemet med absoluta betyg där det 

inte fanns tydliga anvisningar om vilka kunskaper och kunskapskvalitéer varje betygssteg 

motsvarade. I det målrelaterade system som tillämpas måste elevernas kunskaper bedömas i 

relation till specificerade kunskapskvaliteter i form av mål och kriterier. Kursplanernas mål 

för ett ämne eller en kurs anger vilka kunskaper eleverna skall utveckla. Betygskriterierna 

beskriver och preciserar de kunskapskvaliteter som gäller för respektive betyg: 

Godkänt 

(G) 

Väl godkänt 

(VG) 

Mycket väl godkänt 

(MVG) 

I grundskolan finns endast betygskriterier för VG och MVG. Relationerna mellan 

betygsstegen har sin grund i kvalitativa olikheter och inte i olika positioner på någon form av 

skala. VG-kvaliteter är mer värda än G-kvaliteter därför att de förutom att innefatta G-

kvaliteterna också innefattar ytterligare kvaliteter. Dessa ytterligare kvaliteter representerar 

kunnande som ses som mer kvalificerat än det som krävs för betyget G. Motsvarande gäller 

för MVG - kvalitéerna som representerar det mest kvalificerade kunnandet. 

(www.skolverket.se 20110712 kl 16,00) 

 

1.6. 2000-talet 

1.6.1. Läroplan för gymnasieskolan (LGY) 2011 

Hösten 2011 börjar de första eleverna i den nya gymnasieskolan. Det finns flera förändringar i 

den beslutade reformen: 

 På yrkesprogrammen minskar tiden för allmänteori. I stället ökar tiden för 

yrkesämnen. 

 Det lokala friutrymmet, till exempel möjligheten att starta lokala kurser och 

specialutformade program, ska bli betydligt färre än tidigare.  
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 Kraven för att komma in på gymnasiet förändras. I framtiden måste eleven ha 

lägst betyget Godkänt i svenska, engelska och matematik samt i minst nio andra 

ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen. För att vara 

behörig till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och 

samhällsvetenskapsprogrammet krävs lägst betyget Godkänt i geografi, historia, 

religionskunskap och samhällskunskap. För naturvetenskapsprogrammet och 

teknikprogrammet krävs lägst betyget Godkänt i biologi, fysik och kemi. För att vara 

behörig till yrkesprogrammen måste eleven vara godkänd i svenska, engelska och 

matematik samt i minst fem andra ämnen. 

 Det införs två nya examina: en högskoleförberedande examen och en 

yrkesexamen. 

 Programstrukturen förändras. Det humanistiska och det ekonomiska 

programmet återuppstår. Samtidigt uppgår medieprogrammet i bland annat 

samhällsvetenskapsprogrammet. 

 Fem introduktionsprogram ersätter dagens individuella program. 

Regeringen har meddelat föreskrifter om examensmål för programmen i SKOLFS 

2010:14. (http://www.sweden.gov.se/sb/d/11681 2011-05-20,kl, 16,00) 

Där finns bestämmelser om bl.a. 

 kompletterande behörighetskrav till vissa högskoleförberedande program, 

 kompletterande krav för yrkesexamen, 

 riksrekryterande utbildning, 

 övergångsbestämmelser m.m. finns i gymnasieförordningen (2010:2 039).  

 

 

 



14 
 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad som har blivit bättre eller sämre vid varje ny 

skolreform. 

 Hur har yrkesutbildningarna förändrats genom 1900-talet? 

 Vilka drivkrafter ligger bakom förändringarna för yrkesutbildningarna? 
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3. Metod 

3.1.  Metodval  

Från de frågor vi har är den mest passande metoden dokumentstudier. Vi var intresserade av 

hur utbildningarna utvecklats ur näringslivets perspektiv, vad har hänt med behörighetskraven 

och hur har betygsnormerna förändrats. 

 

3.2.  Undersökningsmetod 

Vi ska i huvudsak inrikta oss på tidigare studier och litteraturer som inriktar sig på 

yrkesprogrammen förändringar 1960 till 2011 ur ett utbildningspolitiskt perspektiv. Studien 

omfattar lagtexter, statens offentliga utredningar, propositioner, departementsutredningar 

(Ds), debattartiklar och samhällsprogram även den statliga televisionens, då framför allt vad 

som gäller den nya gymnasiereformen. 

”De yrkesrelaterade proven har haft ambitionen att stärka de övergripande målens roll i 

gymnasieskolan. Det finns flera skäl till detta. Det finns en stark politisk uppslutning kring att 

den grundläggande utbildningen ska inriktas mot bredare kompetensområden. Det är en 

förutsättning för att våra ungdomar ska kunna verka i ett samhälle som präglas av 

föränderlighet och av internationell samverkan”Bedömning av yrkesrelaterat kunnande( Carl- 

Gustaf Carlsson Per Gerrevall Astrid Pettersson s.130 2007).    

3.3. Validitet och reliabilitet 

Studiens tillförlitlighet handlar om reliabilitet och validitet. Vi har enbart valt att studera 

några olika dokument. Utbildningsutveckling, behörighetskraven och betygsnormerna är fakta 

från lagtexter.  Vi har läst dokumenten med våra nyckelord i fokus.  
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4. Resultat 

4.1.  1960-talet 

 4.1.1. Strukturförändringar av yrkesutbildningarna 

Regeringen menar i sin motion till riksdagen att Sveriges möjligheter till den tekniska 

utvecklingen ställer ständigt ökade krav på yrkeskunnighet och anpassningsbarhet hos de i 

produktionen. Nya arbetsmetoder utvecklas, ny teknik tillkommer, råvaror och halvfabrikat 

får ändrad användning, produktionen löper i ständigt nya och mera komplicerade 

produktionskedjor. Marknadsutveckling och konsumtionens ständiga växlingar medför vidare 

skärpta krav på företagens och arbetskraftens anpassningsförmåga. Sveriges möjligheter att 

för framtiden hävda oss på stormarknaderna beror till väsentlig del på om vi kan utnyttja vårt 

speciella företräde med en ambitiös och yrkesmedveten arbetskraft, verksam inom alla led av 

produktionen. Länder som investerar särkilt mycket och på rätt sätt inom yrkesutbildningens 

stora fält har av allt att döma de största utsikterna att hävda sig under den andra 

industrialiseringsepoken. Även det ständigt större kapitalet som i vår tid ställs bakom varje 

sysselsatt fordrar i ökad omfattning en utbildning där inriktningen mot kvalitet framträder 

tydligt. (motion 11, nr 463/1960,s 1), (Lennart Nilsson 1981 s, 154) 

4.1.2. Relativa betyg 

Med 1962-års läroplan för gymnasiet, infördes relativa betyg. Med detta önskade man få ett 

betygssystem som kunde jämföra elever över hela landet och skapa rättvisa vid urval till 

fortsatta högre studier. Det relativa betygssystem som infördes hade en femgradignumerisk 

betygsskala, från 1 till 5, där 5 var det högsta betyget. Genom att det var numeriskt kunde ett 

medelbetyg beräknas. Föreskrifter fanns i läroplanen om hur betygen normalt borde fördelas 

över riket för elever i samma årskurs och samma ämne. Det kom snart kritik mot de relativa 

betygen, man ansåg att betygen istället borde vara målrelaterade. Med målrelaterade betyg 

avses att varje betyg skall svara mot ett bestämt kunskapsinnehåll 

(www.skolverket.se20110712 kl,18.00). 

4.1.3. 1960 – 70-talets reformer 

Beslutet om grundskolan 1962 blev signalen till översyn av hela ungdomsutbildningen. 

Gymnasiet reformerades, den nya fackskolan infördes och yrkesutbildningen byggdes ut och 
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förändrades för att slås samman i den nya gymnasieskolan. Först användes namnet 

”Mellanskolan” för de sammanslagna skolformerna som efter remissomgång kom att bli 

gymnasieskolan. Med de reformer som genomfördes under 60- och 70-talen kom 

ungdomsskolan att omfatta det allt övervägandet antalet barn och ungdomar. Tillsammans 

med reformerna som berörde förskolan har i princip alla barn i Sverige på 2000-talet rätt till 

utbildning från förskolan vid ett- till två- årsåldern till avslutad gymnasieskola vid 18-

årsåldern (www.skolverket.se20110712 kl, 18.00). 

 

 

4.1.4.  Ett steg mot den nya gymnasieskolan 

1964 läggs propositionen om den nya gymnasieskolan – grundtanken är att det gamla 

gymnasiet som utbildat en begränsad elit nu ska vara en ungdomsskola för alla. Härom råder i 

princip partipolitisk enighet. Det är endast högerpartiet som reserverar sig. De vill skärpa 

intagningsreglerna, ha kvar den absoluta betygssättningen, behålla studentexamen med 

censorer m.m. 

Beslutet fattas i enlighet med propositionen med votering i första kammaren och enhälligt i 

riksdagens andra kammare. Därmed är det som kallats för 1965 eller 1966 års 

gymnasiereform genomförd. .( www.skolverket.se 20110712 kl,18.00) 

 

4.1.5. Gymnasieskolan och yrkesutbildningarna 

Den nya integrerade gymnasieskolan skulle också inkludera yrkesutbildning. 

Yrkesskolväsendet hade sina rötter i de gamla apologistskolorna men framförallt i 

skråväsendet som etablerade sig under medeltiden. Rätten att utöva ett hantverk var förenad 

med skyldigheten att utbilda hantverkare. Teknisk utbildning och handelsutbildning uppstod 

på 1800-talet i handelsinstitut och tekniska elementarskolor då även skolor för vårdyrken och 

husligt arbete startade i enskild regi. 

1963 fanns fyra olika typer av yrkesutbildning: Centrala verkstadsskolor och centrala 

yrkesskolor som drevs av landstingen, särskilt utbildning mot vårdyrken. Vidare fanns 

kommunala yrkesskolor, som var den vanligaste typen. Där anordnades utbildning främst 

inom handels- och verkstadsområdet och så enskilda yrkesskolor för utbildning inom bl. a. 

kontor, hushåll, barnavård och tekniska yrken. Dessutom anordnade större företag 

yrkesutbildning inom industri, handel, bank- och försäkringsbranschen egna industriskolor. 
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Utöver dessa fanns också lantbruksskolor, lanthushållsskolor, lantmästarskolor, 

trädgårdsskolor, skogsbruksskolor, skogsskolor, skogsvårdsskolor etc. Lärarna i dessa skolor 

var oftast organiserade i egna riksföreningar eller riksförbund som från år 1947 och framåt 

gick in i Svenska Facklärarförbundet (www.skolverket.se 20110712 kl,18.00) 

 

 

4.1.6.  Studentexamen avskaffas 

Studentexamen firas för sista året 1968 med censorer, muntlig examen och helt avgörande 

skriftliga examensprov. Lärarnas Riksförbund protesterar och befarar att detta ska äventyra 

kvaliteten i utbildningen. Ceremonierna fortsatte dock efter det att den formella examen 

avskaffats, dock bara i de tre- och fyraåriga linjerna. Statlig kontroll över gymnasierna skulle 

framgent ske genom centrala prov och gymnasieinspektörer ( www.skolverket.se20110712 

kl,18.00). 

 

 

4.2. 1970-talet 

4.2.1.   Yrkesförberedande och studie förberedande utbildningar 

Då ekonomin stagnerade i början på 70- talet steg ungdomsarbetslösheten, framförallt de som 

inte hade någon formell yrkesutbildning. (Lennart Nilsson 1981 s, 199) 

Under perioden 1971-79 ökade antalet elever på de 13 yrkesutbildningarna från ca 24000 till 

39000. Detta berodde på att konjunkturen var dålig och på att företagen antydde att de var i 

behov av arbetskraft i slutet på 70-talet och var i behov att rekrytera framför allt yrkesutbildad 

personal. Det som är intressant är att företagen fick statliga bidrag för att vidareutbilda sin 

personal. Denna inriktning av samhällsstöd blev en ny epok inom yrkesutbildningarnas 

utveckling. Företagen hade mot tidigare svängt angående de anställda. Det blev viktigt för 

företagen att behålla sina anställda som hade kompetens att vidareutbilda dem, för att få 

duktiga ungdomar som hade genomgått en gymnasial yrkesutbildning. På detta sätt fick 

yrkesutbildningarna högre status.1976 års direktiv är att all gymnasial utbildning ska sträva 

mot både yrkesförberedande och studie förberedande utbildningar. Samtidigt accentueras 

utbildning till regionalpolitiska överväganden. Man börjar titta på vad som ska ingå i kurserna 
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regionalt och det blir viktigt att lyssna på näringslivet i närområdet. Det betydde att 

utbildningar med samma namn hade samma grunder, men när det gällde spetskompetensen så 

skilde de sig mycket åt. Beroende på vad näringslivet hade för nytta av utbildningen (Lennart 

Nilsson 1981).  

4.2.2. Behörighetskrav 

Lgy-70 brukar anses ha de generösaste antagningsvillkoren. I denna läroplan blev nästan alla 

ungdomar antagna till yrkesutbildning förutom att det fanns chans att bli antagen under fri 

kvot. Den fria kvoten öppnade dörren för bl.a. ungdomar med utländskt utbildning och 

sökande som på grund av handikapp inte kunnat uppnå full behörighet 

(www.skolverket.se20110712 kl,18.00). 

 

4.2.3. 1970-tal: Decentralisering och effektivitet reformmål 

Decentraliseringspolitiken fortsätter; kommunerna får mindre av regering kring 

resursanvändning. Från sjuttiotalets mitt och framåt sker en nedgång i tillväxt och en 

strukturförändring inom produktionen. Förändringar som på åttiotalet också gör sig gällande 

för den politiska styrningen av den offentliga sektorn. Skolan som investering i en allt mer 

global värld fokuserar effektivitet och produktivitet som mål för reformer 

(www.skolverket.se20110712 kl,18.00.) 

 

4.2.4. Den helt integrerade gymnasieskolan genomförs 

Det beslutas att den sammanhållna gymnasieskolan ska ha primärkommunal huvudman med 

undantag av vård- jord-, skog och trädgårdsutbildningarna som har landstingen som 

huvudmän. Gymnasieskolan får 22 linjer varav de tidigare praktiska och tekniska och 

yrkesinriktade utbildningarna blir i huvudsak tvååriga, de tidigare teoretiska gymnasielinjerna 

blir fyra treåriga och en fyraårig (teknisk) inrättas. En ny läroplan Lgy70 börjar tillämpas från 

år 1971/72 (www.skolverket.se 20110712 kl,18.00). 
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4.2.5.    Ny utredning om gymnasieskolans framtid 

Utredningen skulle i huvudsak ta sig an integrationsfrågan. Ett regeringsskifte med en 

borgerlig koalitionsregering utfärdade tilläggsdirektiv under utbildningsminister Britt 

Mogård. Differentieringsfrågan kom nu åter upp i dagen och debatt om betyg och ”kunskap i 

skolan” fördes brett i media och i politiken. Koalitionsregeringen föll på kärnkraftsfrågan 

1978 och en folkpartistisk minoritetsregering tillträdde med Birgit Rodhe som skolminister 

och nya tilläggsdirektiv lades till gymnasieutredningen (www.skolverket.se20110712 kl, 

18.00). 

 

4.3. 1980-talet 

4.3.1. 1980-tal: Lärarinflytande på läroplanen 

Med 1980 års läroplaner får lärare också ett om dock begränsat inflytande över innehållet. 

Skolledarnas roll blir tydligare och inriktat mot lokal skolutveckling. Föräldra- och 

elevinflytandet ökar. Demokrati- och inflytandefrågor motiverar framför allt dessa 

förändringar. Staten delegerar med andra ord såväl den ekonomiska styrningen som den 

ideologiska (www.skolverket.se20110712 kl,18.00). 

 

4.3.2. En reformerad gymnasieskola 

År 1981 läggs principbetänkandet ”En reformerad gymnasieskola” med 3-4-åriga och 2-åriga 

program. Samtidigt läggs ett sparbeting på 180 miljoner kronor på gymnasieskolan. Lärarnas 

Riksförbund, Svenska Facklärarförbundet, Sveriges Lärarförbund och Skolledarförbundet 

säger samtliga nej till förslaget, så även till det treterminsförslag som utredningen lade. Något 

beslut hann inte fattas innan det år 1982 åter blev regeringsskifte. 

Efter riksdagsvalet år 1982 återkom Lena Hjelm Wallén som utbildningsminister och 

återupptog arbetet med gymnasieutredningen. 

Propositionen kom dock inte förrän år 1984 och innehöll en femårig försöksperiod. Samma år 

tillsattes en ny yrkesutbildningskommitté som år 1986 lade sitt förslag till treåriga 

yrkesutbildningar. Men någon samlad proposition kom inte, utan våren 1990 lades fyra 

utredningar om gymnasieskolan fram för remissinstanserna däribland Lärarnas Riksförbund 

och Svenska Facklärarförbundet ( www.skolverket.se 20110712 kl,18.00). 
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4.4. 1990-talet 

4.4.1. Den arbetsförlagda utbildningen 

Yrkesprogrammens elever skall vara garanterade minst 15 veckors APL. Utbildningen skall 

vara av hög kvalitet, vilket inte är så självklart utifrån Lpf94. Praktiken på förtagen ska ha 

samma pedagogiska innehåll som elever får på yrkesprogrammen. Detta är en viktig del i 

utbildningens processen. Samverkan mellan förtagen och skolan är viktig för att eleven ska nå 

sina mål i utbildningen. Kvalitén på utbildningen blir bättre om det finns utbildade handledare 

på förtaget, då blir det en bättre koppling mellan APL och yrkesämnena. Ett system för 

certifiering bör finnas av företagen som tar emot APL-elever. Som det verkar med Gy11 

kommer mycket av det som inte fungerade fullt ut, i den gamla reformen (Lpf94) kunna rättas 

till.  Lpf-94 är unik på det sättet, att det var första gången kärnämnesbetyg från grundskolan 

användes som behörighetskrav till yrkeslinjerna. Samtliga program blev treåriga och 

gemensamma kärnämnen infördes.( www.skolverket.se20110712 kl,18.00). 

 

4.4.2. Relativa betygsystem 

År 1994 beslöt riksdagen om ett målrelaterat betygssystem i både grundskolan som 

gymnasieskolan. Gymnasieskolan fick fyrabetygssteg: Icke godkänd, Godkänd, Väl godkänd 

och Mycket väl godkänd. I grundskolan skall betyg inte sättas i ämnen där eleven inte kan 

godkännas, dvs. Icke godkänd skall inte används i grundskolan. Skolverket ger ut nationella 

prov i engelska, matematik och svenska som stöd vid betygsättningen 

(www.skolverket.se20110715 kl 18,00). 

4.4.3.  Krav på decentralisering 

Kraven på decentralisering ses som ett sätt att stärka effektiviteten. Parallellt framförs krav på 

att starkare låta marknader styra och ge utrymme för privata lösningar och därmed en 

avreglering. 

På nittiotalet förändras relationerna mellan stat och kommun. Kommunerna får det fulla 

ansvaret för genomförandet av skolans verksamhet. Den ekonomiska styrningen läggs på 

kommunerna. 

Samtidigt öppnas för ett fristående skolsystem, där ägarna – huvudmännen – får samma 

ansvar som de kommunala huvudmännen. För att bibehålla ett nationellt skolsystem 
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genomförs en mål- och resultatstyrning. Staten stärker den ideologiska styrningen och 

styrning genom kontroll. Den centrala skolmyndigheten läggs ned och ersätts av en ny 

myndighet, Skolverket, vars uppgift är att följa och utvärdera skolan samt utveckla läro- och 

kursplaner. 

Läroplanerna utformas utifrån krav på kunskaper som uttrycks i centrala begrepp och 

modeller, vilka lokalt skall konkretiseras i lokala arbetsplaner. Ett nytt betygssystem införs, 

förskolan förs in i utbildningssystemet och gymnasieskolan blir programinriktad och treårig. 

Denna expansion av utbildningen och dess alltmer fokuserade roll som investering ökar det 

mediala intresset, vilket skapat och skapar en annan form av maktsfär 

(www.skolverket.se20110712 kl,18.00). 

 

 4.4.4.  Alla linjer blir 3-åriga och ger högskolebehörighet 

Regeringen lägger propositionen ”Växa med kunskaper” om gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen med förslaget att alla gymnasieutbildningar ska vara treåriga och berättiga 

till högskolestudier och att alla elever ska läsa samma kärnämnen och estetisk verksamhet blir 

obligatorisk på samtliga program. 

Lärarnas Riksförbund motsätter sig dessa förslag. Lärarförbundet är positivt. Riksdagen fattar 

i juni 1991 beslut om den nya gymnasieskolan  (www.skolverket.se 20110712 kl,18.00) 

 

 4.4.5. Ny läroplan för gymnasieskolan och komvux 

Regeringen presenterar sin proposition om ny läroplan och nytt betygssystem för 

gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux. Lärarnas Riksförbund och 

Lärarförbundet uppvaktar utbildningsutskottet och för fram sina synpunkter som i huvudsak 

är positiva men framhåller behovet av kompletterande utbildning för vissa gymnasielärare. 

Den kursutformade gymnasieskolans nya läroplan införs 1 juli år 1994 ( 

www.skolverket.se20110712 kl,18.00) 
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4.5. 2000-talet 

4.5.1. Yrkesprogrammen måste kombineras för en bättre struktur på 

eftergymnasiala yrkesutbildningar 

 

Framtiden ställer krav på ett kontinuerligt lärande och inom många yrken behövs någon 

form av eftergymnasial utbildning som inte kan tillgodoses via högskolestudier. Många 

upplever även ett rent personligt behov av att kunna utvecklas och gå vidare inom sitt 

yrke. Tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter kan också bidra till att höja statusen på 

gymnasieskolans yrkesutbildningar. 

4.5.2. Hög kvalitet på alla yrkesförberedande gymnasieprogram 

Knappt hälften av de före detta eleverna från yrkesprogrammen uppger, de i Statistiska 

centralbyrån (SCB): undersökning, att de skulle påbörja samma utbildning igen. Trots 

det är majoriteten nöjd med sin utbildning och med den undervisning de fick. Bilden är 

något diversifierad mellan de olika programmen och kvinnor är i allmänhet mer nöjda 

än män. De flesta är oroande över den här utvecklingen och företagen är i behov av 

utbildad arbetskraft. För att bli behöriga till högskola måste de utöka sitt program för 

att få de kurser som tidigare ingick. 

(http://svtplay.se/v/2435666/smalandsnytt/yrkesutbildning_tappar_elever 20110528 kl, 

20,00). 

 

Gymnasieutredningen SOU 2008:27 (GY-10) föreslår en tydlig skärpning av 

behörighetskraven för yrkesprogrammen. Utredaren föreslår minst godkänt i åtta kärnämnen, i 

jämförelse med dagens tre.  
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5. Diskussion 

5.1.       1960-talet 

Den tekniska utvecklingen gick väldigt fort. Det ställer högre krav på utbildningarna. 

Detta gäller inte bara 60-talet, vi märker att skolan hamnar efter vid varje 

teknikboom. På 60- talet försökte skolan lösa det med att reformera 

yrkesutbildningarna. Yrkesutbildningarna blev en del i gymnasieskolan. 

Det som också genomfördes var att det absoluta betygssystemet ersattes med det 

relativa betygssystemet. Önskan med detta var att det skulle vara rättvist nationellt att 

söka för högre studier. Se 9.1.6. 

Det som tidigare hade varit en gymnasieskola för en begränsad elit blev nu en 

ungdomsskola för alla. Det enda partiet i riksdagen som reserverade sig är 

högerpartiet. De ville skärpa intagningsreglerna, behålla studentexamen som de har 

infört 50 år senare i och med GY11. 

 

 

5.2. 1970-talet 

En ny läroplan börjar tillämpas LGY70, de yrkesprogrammen blir tvååriga. Då 

yrkesutbildningarna blir tvååriga och skiljer sig gentemot de teoretiska som blir tre- eller 

fyraåriga, berodde på en stor efterfrågan på yrkesutbildad personal i slutet på 70-talet.   

Då företagen hade ett behov av utbildad personal riktad mot deras verksamhet så utvecklades 

yrkesprogrammen till att bli regionala. Kursplanerna utvecklades så att företagen fick 

utbildade ungdomar med mer eller mindre spetskompetens. 

LGY 70 får anses ha de generösaste antagningsvillkoren jämfört med tidigare och det fanns 

också möjlighet att bli antagen under fri kvot. Detta var ett svar till förtagen att utbilda så 

många som möjligt och det betydde också att de som inte hade full behörighet hade möjlighet 

till en gymnasieutbildning. 

 

5.3. 1980-talet 

Det blev ett regimskifte på 70-talet och det startade då en utredning av gymnasieskolan. Där 

hade man ett förslag om bl.a. tre terminsförslag, det lades ner när skolansombud sa nej till 
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förslaget. Det läggs ett sparbeting på gymnasieskolan, summan blir 180 miljoner året är 1981. 

I början på 80-talet blir det igen ett regimskifte och gymnasie utredningarna hamnar i en 

långbänk. 

5.4. 1990-talet 

En viktig del i utbildning processen är att yrkesprogrammens elever är garanterade 15 veckors 

APU. Utbildningarna på företagen ska samma pedagogiska innehåll som på skolan. Detta ska 

göra att utbildningarna håller högre kvalitet.  

Samtliga program utbildningar blir treåriga och berättigar till högskola. Det blir också 

obligatoriskt att läsa samma kärnämnen och estetisk verksamhet. Detta motsätter sig LR men 

LF är positivt. Riksdagen fattar beslut om den nya gymnasieskolan, den nya läroplanen heter 

LPF 94. Det startar också upp nationella prov i svenska, matematik och engelska. 

5.5. 2000-talet 

 Framtidens krav på eftergymnasialutbildning ska bidra att höja statusen på 

yrkesprogrammen. Det händer inte så mycket på i början på 2000-talet, men i och med ett 

regimskifte i mitten på 2000-talet påbörjas nya reformer. En ny utredning föreslår en 

skärpning av behörighetskraven. För att få behörighet föreslås godkänt i minst åtta 

kärnämnen, jämfört med tre i tidigare reform. Frågan är om statusen höjs på 

yrkesprogrammen i och med att högskolebehörigheten försvinner. 

Vi har märkt av ett lägre söktryck till yrkesprogrammen vid uppstart av GY11. Kommer 

söktrycket minska i samma takt som det har gjort nu, så försvinner många av yrkesprogram. 

Det låga intresset för yrkesprogrammen kan bero på den nya gymnasiereformen, 

eftersom de inte blir högskolebehöriga som de tidigare hade blivit. 

Det kan bli många yrkesutbildningar som slås ut på grund av detta. Många tonåringar 

vet inte vad de vill arbeta med resten av deras yrkesverksamma liv och om de vill 

läsa vidare så har de inga möjligheter till det om de inte läser in vissa ämnen på 

komvux eller en Kvalificerad yrkesutbildning (KY) utbildning. Därför finns det risk för 

att många elever som tidigare valt en yrkesutbildning att välja en teoretisk utbildning 

och de som väljer en yrkesutbildning har då försämrat sina möjligheter att läsa vidare 

senare i livet. Detta är en segration som går tillbaka till 18–1900-tal. Största 

skillnaden kommer att vara att de individuella valen kommer att minska, men man 

kommer att strama upp de olika programmen utfall man kommer att fokusera på 
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högskola behörighet eller yrkesprogram. Valfriheten kommer att minska på grund av 

att individuella valet minskar till 200 poäng från 300.  

Svt menar att det är stor risk för segregering när man återgår till 50-talets parallella 

skolsystem och tidigare differering elever som ska gå högskola förberedande 

program behöver 12 godkända ämnen medan yrkesprogrammen behöver 8 ämnen, 

tidigare behövde man bara tre ämnen godkända för att komma in på de nationella 

programmen (http://svtplay.se/v/2435292/experten_tillbaka_till_50-talet20110528 kl, 20,00). 

 

 

Fortsatt forskning eller studier inom området behövs, för att se hur denna gymnasiereform 

kommer att påverka yrkesutbildningarna i framtiden. 
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