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Sammanfattning 

Bakgrunden till mitt valda ämne är att jag arbetar på ett fordonstekniskt PRIV program. Elever 

som går detta program har inte blivit antagna till ett nationellt program på grund av behörig-

hetskraven i Lpf-94. Flera av dessa elever skulle klara karaktärsämnena på ett nationellt pro-

gram, men skulle ha stora svårigheter i kärnämnena, även med extra hjälp. 

De läroplansutredningar och behörighetskrav som jag har studerat är för: 1955 års yrkesskol-

reform, Lgy-70, Lpf-94 och SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (för-

slag till gymnasiereform GY-10). 

Syftet med studien: 

• Hur ser behörighetskraven till yrkesutbildning ut i de olika läroplanerna? 

• Vad är tankarna bakom läroplanerna? 

• Hur kan kraven i utredningarna till läroplanerna ses i ljuset av perspektiv på kunskap? 

Metoden jag har använt mig av är en dokumentstudie och kunskapsbegreppet används som 

teoretiskt perspektiv. 

Studien börjar med en historisk utblick på yrkesutbildningar. Den fortsätter sedan med en 

förklaring av syftet med läroplaner och framarbetningsstrategier av läroplaner. 

Resultaten av min studie är: Med 1955 års yrkesskolreform flyttades yrkesutbildningen in i 

skolmiljö. De två huvudargumenten till detta var att statsmakten ville göra det möjligt att fostra 

ungdomar till demokratiska medborgare och man såg inte hur arbetsmarknaden skulle hinna 

med att utbilda lärlingar. 

Lgy-70 har 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. 

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

vändes som behörighetskrav till yrkeslinjerna. Samtliga program blev treåriga och gemensamma 

kärnämnen infördes. 
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Gymnasieutredningen SOU 2008:27 (GY-10) föreslår en tydlig skärpning av behörighets-

kraven för yrkesprogrammen. Utredaren föreslår minst godkänt i åtta kärnämnen, i jämförelse 

med dagens tre. Nu är cirkeln sluten vad gäller yrkeskunskaperna. Utredaren föreslår vidare en 

yrkesexamen, som ger en erkänd kompetens i yrket och med en komplimenterande lärlingsut-

bildning till yrkesprogrammen. Nu hoppas utredarna att arbetsmarknaden skall ha kapacitet att 

utbilda lärlingar, som man inte var övertygad om arbetsmarknaden hade på 50-talet. 

Vidare resultat av min studie ger vid handen följande: Det källmaterial till läroplanerna jag 

har analyserat har använt i stort sett samma argument till att ändra läroplanerna. Näringslivet 

vill ha förändring t.ex. bättre yrkeskunskaper och statsmakten vill försäkra sig om en bred med-

borgarfostran tillsammans med en möjlighet för individen att senare i livet genomgå kompe-

tensutveckling och högskolestudier. 

 

 

Nyckelord 

Behörighetskrav, läroplaner, skolreformer, kunskapstraditioner, dokumentstudie. 

 

 

 

 

 

Abstract 
The decision to select this particular content of my thesis was due to my present occupation as a 

teacher attached to a vehicle mechanics “PRIV” programme (reduced national program). Stu-

dents who participate in this programme have been excluded from the national programme due 

to the criteria of admittance in Lpf-94. Several of these students would pass the trade subjects at 

the national programme, but encounter difficulties with the basic subjects, in spite of added 

support. 

I have scrutinized the following curriculum proposals and admittance rules for: 1955 Trade 

School Reform, Lgy-70, Lpf-94 and SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasi-

eskola (the current proposal to a new Upper Secondary School Reform, GY-10). The hypothesis 

of my study is to find answers to the following questions: 

• What rules of admittance applies to Vocational Schools in the different Curricu-

lums? 

• What is the basic content of thoughts behind the different Curriculums?  
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• How do the demands for in the proposals of the curriculums meet the conceptions of 

knowledge in perspective? 

The method used is a literature study and conception of knowledge is used as the theoretical 

perspective. 

The literature study commences with a historical retrospection of vocational training. From 

there it elaborates on the purpose of curriculums and the design strategies of same. 

The conclusion of my thesis is: The 1955 Reform of the trade school established the voca-

tional training within the existing educational training system, due to the desire from the gov-

ernment to avail the possibilities in bringing up young people as responsible and democraticly 

aware citizens. There was also a fear that the market did not have the capacity to train enough 

trainees. 

Lgy-70 has got the most generous admittance conditions. The authorities at that time realised 

the importance of that education above elementary school level was availed to everybody. Even 

in the case of not being born in Sweden or being a handicapped student. 

Lpf-94 is unique in the following way: It introduced restrictions to enrol to the Upper Secon-

dary School (vocational school). All programmes became three years and all students studied 

the same basic subjects. 

The proposal which forms GY-10 reinforces the trend of restrictions to enrol to the Upper 

Secondary School. At the same time this proposal is back to the 1955 Trade School ambition of 

acquiring final trade skill. An apprenticeship as a complement to the in-house training is pro-

posed and further, now, the researchers are hopeful that the market shall have the capacity to 

train trainees, contrary to what the researchers believed in the fifties. 

Finally, all the proposals to curriculums have used the same argument to the content of the 

curriculums. The business environment demands a change and the authorities will ensure a 

broad civil obedience, together with a possibility for the citizen to study at the next level. 

 

 

 

 

Key words 
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1 Inledning 

Jag arbetar som fordonslärare på en kommunal skola i Stockholm. Programmet jag arbetar med är ett 

programinriktat individuellt program (PRIV) av C-modellen (se bilaga 1). 

Min yrkesutbildning fick jag genom yrkesskolan/gymnasiesystemet mellan åren 1970 till 1972. Det 

fanns ett fåtal behörighetskrav för att bli antagen till yrkesutbildning vid denna tid. Vi hade då ett så 

kallat relativt betygsystem i grundskolan, som inte var knutet till fasta kunskapsmål, utan till att en 

viss procentandel kunde få ett visst betyg, 1-5. De flesta av mina 15 klasskamrater i yrkesskolan hade 

1 eller 2 i medelbetyg från grundskolan. 13 av oss slutförde yrkesskolan och alla började sedan arbeta 

på fordonsverkstäder. Jag har även en erfarenhet av hantverkare, som sträcker sig längre än vad som är 

vanligt i Sverige. Jag har arbetat tretton år i två utvecklingsländer i Östafrika. I dessa länder slutar i 

bästa fall den vanliga grundutbildningen med vad som kan jämföras med vårt systems (motsvarande) 

mellanstadienivå. Yrkesutbildningen kan bestå av något/några år på en yrkesskola för ett fåtal lyckligt 



 8

lottade. De flesta ungdomar hänvisas till en typ av lärlingsutbildning där de från unga år är med äldre 

hantverkare i en situationsbunden kunskapsöverföring1, där de successivt blir skolade in i arbetet. 

Till skillnad från tiden av min egen yrkesutbildning har det tillkommit behörighetskrav som ute-

stänger elever från att bli antagna till gymnasiets yrkesutbildningar. Många elever som blir antagna till 

gymnasiet får problem med kärnämnena, vilket resulterar i att elever hoppar av skolan eller avslutar 

sina gymnasiestudier utan fullständiga betyg2. 

Dessa orsaker tillsammans gör att jag vill få kunskap om: Hur ser behörighetskraven för yrkesut-

bildning ut i de senaste tre läroplanerna? Vad är tankarna bakom läroplanerna? Hur kan kraven i ut-

redningarna till läroplanerna ses i ljuset av perspektiv på kunskap? 

Studien kommer att avgränsas till behörighetskraven i 1955 års yrkesskolreform, Lgy-70, Lpf-94 

och SOU 2008:273. 

2 Bakgrund 

2.1 Historisk utblick på yrkesutbildning 

Informationen till den historiska tillbakablicken över svensk yrkesutbildning, är tagen från SOU 

1948:29–39, 1946 års skolkommissions betänkande. 1864 var en milstolpe i svenskt hant-

verk/yrkesreproduktion. Dåvarande Kung Oscar I införde näringsfrihet4. Fram till detta år hade skrå-

väsendet varit garant för att nästa generation av arbetskraft utbildades med god kvalitet genom gesäll-

provet. I och med näringsfrihetsbeslutet svalnade mästarnas intresse för utbildning av lärlingar. Detta 

på grund av, att före detta beslut hade mästarna ett egenintresse av att inte utbilda för många lärlingar, 

för att inte konkurrensen skulle bli för stor. Snart efter detta beslut inrättades det tekniska afton- och 

söndagsskolor för en viss teknisk eller praktisk-teoretisk undervisning. Det fanns 14 skolor med 2000 

inskrivna elever 1874. Dessa skolor var inte yrkesskolor i ordets mening. Ämnena som tillhandahölls 

var ritning, frihandsteckning och räkning. I 1874 års betänkande angående den lägre 

                                                      
1 Bernt Gustavsson, Vad är kunskap? Stockholm 2002, s. 90 f. Kunskapen och lärandet är bundet till den 

”situationen” eller ”praktik” i vilket den används. Se även rubrik 3.1.2 

2 Regeringskansliet Dir.2007:8, s. 2. En av fyra pojkar och en av fem flickor får inte slutbetyg inom fyra 

år. Framförallt är andelen elever som inte fått slutbetyg från de yrkesinriktade programmen omfattande. 

Av dem som uppnår slutbetyg är det 10-15 procent som inte har godkänt i ett eller flera kärnämnen. 

Andelen elever inom individuella program (IV) är sju procent. 

3 Lgy-70= Integrerade gymnasieskolan, Lpf-94= Läroplan frivillig 1994, SOU 2008:27 Framtidsvägen – en 

reformerad gymnasieskola.. 

4 Näringsfrihet innebär att det är fritt att bedriva näringar var som helst i landet, tidigare hade flertalet 

näringar licenstvång (jämför med t.ex. Tyskland som inte har näringsfrihet fullt ut än idag). 
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 tekniska undervisningen nämner utredarna en baktanke med dessa skolor: 

 
Bekämpa den råa njutningslystnad, som hotar att undergräfva sjelfva grundvalen för det arbetande 
klassernas förkovran, –:–:– Afton och söndagsskolan sysselsätter den unga arbetaren under hans ledi-
ga timmar och rycker honom undan mången frestande låg förströelse. Hågen för vetande väckes, och 
sinnet för det vackra utvecklas. Mångfaldiga exempel visar ock det inflytande, som i frågavarande 
skolor utöfvat i sedligt anseende. 

 

De tekniska afton-och söndagsskolorna var inte vårt första försök här i Sverige med yrkesutbildnings-

skolor. Främst på 1700-talet, men även innan dess gjordes försök med skolor för ungdom som arbeta-

de inom hantverk, men skolorna slog aldrig väl ut. 

Den tekniska afton- och söndagsskolformen fanns kvar vid 1907 års kommitté för den lägre teknis-

ka undervisningens ordnande. Kommittén skrev att den praktiska yrkesutbildningen skulle ske på ar-

betsplatsen, men de teoretiska kunskaperna som behövdes skulle erbjudas i skolor. Kommittén stude-

rade ingående yrkesutbildningar i Nordeuropa och Amerika och konstaterade, att omfattningen av 

svensk yrkesutbildning jämförelsevis var obetydlig, endast Norge och Finland låg sämre till. Kommit-

tén skrev, att om den teoretiska lärlingsutbildningen skulle lyckas, så måste det finnas något slags 

skoltvång under skoltiden, men de ville även binda upp arbetsgivaren genom lag på grund av tidigare 

dåliga erfarenheter med frivilliga åtaganden. 

1916 tillsattes särskilda sakkunniga för att göra en omarbetning av 1907 års kommitté och två 

andra kommittéers arbete gällande utbildning. Inte heller dessa sakkunniga kunde få alla parter med 

sig avseende skolplikt. Det blev inga bindande beslut om skolplikten, endast frivilliga som var upp till 

varje kommun att besluta om. Lärlingslagen berördes aldrig av arbetet. 

1921 års yrkesskolstadga tog ett viktigt beslut, som fortfarande var i kraft när SOU1954:11 skrevs. 

De införde paragraf 103. Denna gjorde det möjligt, att anordna kurser av annat slag än de som fanns i 

stadgan. Det har funnits flera del- och heltidskurser, som fått stöd från denna paragraf under åren. 

Rationaliseringsutredningen från 1939 efterlyste en reformering av yrkesutbildningen. I en bilaga 

till dess betänkande SOU 1939:14 skrev man ”Utbildningen borde gå ut på att en mera intellektuell 

inriktning av den dittills övervägande manuella yrkesutbildningen”. Deras förslag till framtida yrkes-

utbildning ger en idé om det vi idag kan känna igen som 1950-60-talets yrkesskola. Dessa reforme-

ringstankar togs dock inte emot med öppna armar överallt. 1944 års yrkesutbildningskommitté re-

kommenderade, att man borde gå tillbaka till huvudprinciperna från 1918 och 1921 års yrkesskolstad-

gar. Det skulle innebära, att den praktiska utbildningen skulle ske på arbetsplatsen och den teoretiska i 

yrkesskolor. 

Alla parter inblandade i yrkesutbildning har sedan 1891 diskuterat om vi skall ha en lärlingslag. 

Denna lag skulle reglera både lärlingarna och arbetsgivarna. Det har kommit fram förslag 1909, 1911, 

1913 och 1923, men förslagen föll på grund av motsättningar mellan hantverkare och industriidkare. 

Hantverkarna var positiva, men industrin och arbetsgivarna var inte det. 1923 års lärlingsförslag var 

det senaste tillfället, då man försökte genomföra en i princip obligatorisk lärlingslag. 
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2.1.1 Yrkesutbildningens former från 1874 till 1954 

Nedan kommer en summarisk beskrivning över yrkesutbildningsformer och vilka elevgrupper dessa 

skolor vände sig till. Informationen tagen från SOU 1954:11, s. 21-30. 

Lärlingsskola: Den praktiska utbildningen sköttes på arbetsplatsen och den teoretiska på i särskilt för 

ändamålet inrättade skolor. Lärlingsskolan var sålunda den enda skolform för undervisning av nybör-

jare och den var på deltid. 

Yrkesskola: Denna skolform infördes av 1916 års sakkunniga. Den skulle ge en kompletterande del-

tidsundervisning på ett högre stadium efter lärlingsstadiet, i regel deltid (ej att förväxla med kommunal 

yrkesskola ”institutionen”). Skolformen skulle ge yrkeskurser, ämneskurser eller mästarkurser till 

personer som fyllt 17 år och hade minst två års praktisk erfarenhet inom yrket. 

Kommunal verkstadsskola: Yrkesskolstadgan införde denna skolform 1921. Eleverna behövde ingen 

tidigare praktisk erfarenhet, teorin var av samma slag som gavs i lärlingsskolan och den praktiska ut-

bildningen skulle motsvara den, som gavs på arbetsplatsen. Skolan var på heltid och i regel två, tre 

eller fyra år i ett industri- eller hantverksyrke och sågs som en förberedande yrkesutbildning. 

Centrala verkstadsskolor: Denna skolform kom till genom verkstadsskolutredningen, SOU 1938:26. 

Beslut togs 1941, att denna skolform skulle inrättas. Skolan anordnade heltidsläsande yrkesavdelning-

ar för utbildningar i olika industri-och hantverksyrken. Denna skolform hade i regel landstingen som 

huvudmän. 

Sammanfattning: Rubrikerna 2.1 och 2.1.1 har behandlat följande. Kung Oscars I beslut 1864 att 

införa näringsfrihet i Sverige medförde att mästarnas intresse för utbildning av lärlingar svalnade. Kort 

därefter inrättades tekniska afton- och söndagsskolor, som ett svar på mästarnas svalnande utbild-

ningsintresse. Dessa skolor var de första försöken med yrkesutbildning i skolmiljö sedan 1700-talet. 

Otaliga utredningar från 1891 har föreslagit lärlingsutbildningar med skoltvång och lagbundna åtagan-

den från arbetsgivarna, men arbetsmarknadens parter har aldrig kunnat enas i denna fråga. Rationali-

seringsutredningen från 1939 var först med att föreslå en förändring av yrkesutbildningen mot en mer 

intellektuell inriktning. Slutligen en översikt av skolformer och vilka elevgrupper som dessa skolfor-

mer vände sig till.  

2.2 Gymnasieutredningar på 2000-talet och 
 aktuell debatt 

Den 4 Maj 2000 tillsatte den socialdemokratiska regeringen en utredning med direktiven ”att utreda 

och lämna förslag till en framtida utformning av gymnasieskolans studievägsutbud”5, som resulterade i 

betänkandet SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap. Denna utredning var grunden till den planerade 

reformen GY-07. Vid regeringsskiftet 2006, avblåste alliansregeringen det långt gångna arbetet med 
                                                      
5 U 2000:06 



 11

denna gymnasiereform. Den officiella orsaken till detta enligt SOU 2008:27 var ”en av de centrala 

delarna i den utredningen var att ytterligare minska skillnaderna mellan studieförberedande och yrkes-

förberedande utbildningar”. Istället tillsatte alliansregeringen flera utredningar under 2007, med mål 

att lämna förslag till en reformerad gymnasieskola. 

• En reformerad gymnasieskola U 2007:01 

• Direktiv till utredningen (U 2007:01) Dir. 2007:08, bilaga 1 

• Framtida struktur för gymnasieskolans studievägar Dir.2007:8, utvidgning och förtydning av 

uppdraget Dir.2007:143 

• Konsekvensutredningen om gymnasial lärlingsutbildning Dnr 2007:0308 

Utredningsarbetena presenterades 31 Mars 2008 i SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gym-

nasieskola. 

På DN debatt 19/9 2007 skriver Morgan Johansson, som är socialdemokrat och medlem i partisty-

relsen, ”Socialdemokraternas gymnasiereform var ett misstag som vi nu kan rätta till i samverkan med 

alliansregeringen”. Han skriver vidare ”Vi gjorde en felbedömning när vi ställde för stora krav på ele-

vernas kunskapsnivå i gymnasiets så kallade individuella program. I dag klarar 25 % av dessa elever 

inte av att uppnå gymnasiemålen”. 

I Dagens Arbete mars 2008 kan vi läsa en artikel om synpunkter på Lpf-94 från både elever, fors-

kare och politiker. De intervjuade eleverna skyller inte sina ofullständiga slutbetyg på dåliga lärare 

eller att ”religionskunskap var tråkigare än något annat ämne”. De var skoltrötta och de var i skolan 

för att lära sig ett yrke. Jonas Olofsson6 säger ”teoretiseringen av yrkesprogrammen” och dess följder 

att var tredje industrielev lämnar gymnasiet utan slutbetyg, ”det är en utslagning som politikerna inte 

längre kan blunda för”. Marie Granlund7 håller inte med om att målen i Lpf-94 var fel. Hon menar att 

resurserna för de svaga eleverna skulle ha varit större, inte att de skulle slippa kärnämnen. Hon slår 

bestämt fast ”Det är fel på lärare, undervisning, innehåll. Alla kan!”. På frågan från Dagens Arbete, 

”Men resultaten av reformen blev ändå att en tredjedel av industrieleverna lämnade gymnasiet utan 

fullständiga betyg. Var det värt det”. Hon svarade ”Ja det tycker jag. [---] vi kan inte sänka ribban bara 

för att 30 procent inte klarar det”. 

 

 

 

                                                      
6 Docent i ekonomisk historia som forskat om den svenska yrkesutbildningen. 

7 Socialdemokraternas skolpolitiska taleskvinna. 
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2.2.1 Utmaning för morgondagens samhälle 

De ungdomar, som inte klarar godkänt i kärnämnena i grundskolan och därmed inte får chansen till en 

yrkesutbildning (i deras intresse och behov), riskerar att hamna i arbetslöshet i större omfattning än 

ungdomar med en gymnasialutbildning 8. 

I boken Skolan och differentieringen9 ges ett exempel från filmen Blackboard jungle (Vänd dem 

inte ryggen), som tar upp situationen ”för ungdomar från inflyttade, föga utbildningsmedvetna famil-

jer” som tvingas kvar i ett utbildningssystem som inte ger dem en utbildning i deras intresse. Dessa 

ungdomar hamnade i ”betydande disciplinproblem”, filmen är från 50-talets New York. Bokens förfat-

tare kommenterar filmen, ”Liknande risker föreligger även hos oss”. Femtio år senare borde vi ha ett 

bra historiskt perspektiv, så vi inte försätter oss i liknande problem! Eller har vi det? 

Radioprogrammet Studio Ett i P110 belyser problemet för 11000 Irakiska flyktingungdomar, som 

har fått uppehållstillstånd i Sverige sedan 2003. Dessa ungdomar skall på två till tre års studier i Sveri-

ge mätas med ungdomar som har gått hela grundskolan i Sverige. 66 % av Rågsvedsskolans elever får 

inte fullständiga betyg i nian. Som jämförelse tar Studio Ett, Adolf Fredriks musikklasser, där det är 2 

%. En lärare undrar hur det skall gå för dessa barn i framtiden. Rektorn för Rågsvedsskolan säger, att 

de har för stora kunskapsluckor och att många barn kommer i princip som analfabeter till Sverige. Eva 

Jönsson, undervisningsråd på skolverket, säger i programmet, att utmaningen för den svenska skolan 

är väldigt stor och speciellt med de ungdomar som haft en splittrad skolgång, innan de kom hit. 

Det är inte bara Irakiska barn och ungdomar som har kommit till Sverige under dessa år. Även barn 

och ungdomar som är födda i Sverige har svårigheter att få fullständiga betyg från grundskolan på 

grund av orsaker som t.ex. svenska som andra språk eller skoltrötthet, diagnoser som: dyskalkuli, dys-

lexi, adhd, asperger. 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Forskning om läroplansteori 

Detta avsnitt är medtaget, så att läsaren förstår hur en läroplan byggs upp. En läroplan är ett dokument, 

där staten visar fram, vad som räknas som aktuell kunskap. En läroplan består av flera delar. Den kan 

förevisa kunskaper, som skall förbereda eleven till att utföra ett arbete. Den kan också bara innehålla 

kunskaper i t.ex. religion eller politisk ideologi eller alla tre delarna. 1946 års skolkommissions 

                                                      
8 Prop.1992/93:250. Eleverna saknar enligt regeringens bedömning förutsättningar för att följa undervis-

ningen på ett nationellt program innan de kompletterat sina kunskaper på ett individuellt program. 

9 Elmgren m.fl. Skolan och differentieringen, Stockholm 1959, s. 95. 

10 P1, Studio Ett, måndag 21 april 2008 PM:17:19-17:33, producent Monika Sarinen. 
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betänkande ändrade läroplanen i Sverige mot en läroplanstyp, där demokratiska värden var viktiga att 

lära ut (se s. 16.). 

Först kommer en förklaring av begreppet läroplanskod, ett begrepp introducerat av Ulf P. Lund-

gren. Med läroplanskoder ”avses de sammanfattande principerna för urval, organisation och förmed-

lingsform för skolans undervisning” 11. 

 
Utbildning i offentliga institutioner är motsägelsefulla. Så till vida att utbildning och kunskap å ena si-
dan är frigörande och skyddar den utbildade mot vidskepelse, indoktrinering, lögn, vanföreställningar 
etc. och möjliggör till ett hälsosamt och gott liv genom insikter och färdigheter och förmåga till egna 
ställningsstaganden och deltagande i samhällslivet. Å andra sidan innebär utbildningen en maktutöv-
ning där någon annan har valt ut och organiserat stoffet och därmed tagit sig friheten att bestämma 
över den utbildades sätt att tänka och se på världen och livet.12 

 

Genom tiderna har det funnits fem grundläggande koder för val av kunskaper till undervisning, i Det 

skall ni veta13 förklaras dessa koder. 

Klassisk läroplanskod 

Syftar till bildning eller daning, att förädla människan i riktning mot ett ideal. Idealen präglas av 

drömmar om en svunnen guldålder och de uppnås genom självdisciplinerande studieflit och litteratu-

rens gestaltning av det höga och ädla. Latingymnasierna har använt den klassiska läroplanskoden, men 

efter andra världskrigets skolreformer har den i Sverige varit svår att försvara mot mer krasst nyttotän-

kande. På kontinenten har den klassiska läroplanskoden haft större livskraft. 

Realistisk läroplanskod 

Syftar till en vetenskaplig förståelse av världen. Realgymnasierna har varit det kanske tydligaste ut-

trycket för denna kod. Realgymnasierna, eller i Sverige så småningom namngivna naturvetenskapliga 

linjer och program – syftar inte direkt till tekniskt kunnande för omedelbar omsättning på en arbets-

marknad, utan till att grundlägga en vetenskaplig och rationell världsbild. 

Moralisk läroplanskod 

Syftar till att ingjuta en viss moral och lojalitet hos medborgarna. Den förekommer renodlat i obligato-

risk skola och massutbildning som t.ex. den svenska folkskolan. Den svenska folkskolan har varit 

känd för sina principer ”Gud och Fosterlandet”. Innehållet i den förmedlade moralen speglar maktens 

värderingar. Kritiken mot den förmedlade moralen speglar oppositionen. 

Rationell eller ibland kallad utilistisk läroplanskod – nyttokoden 

Nyttotänkandet, att skolan ska förbereda för praktiska uppgifter, har vunnit bred anslutning i moderna 

samhällen, och företrädare för klassisk och realistisk kod befinner sig många gånger i trängda för-

svarspositioner. Exempel är bl.a. ämnet svenska på yrkesinriktade linjer, där det finns krav från 

                                                      
11 Göran Linde, Det skall ni veta! Lund 2006, s. 34 ff. 

12 Ibid. s. 36. 

13 Ibid. s. 34 ff. 
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allmänheten och arbetsgivarna att inriktningen ska vara praktiska kommunikationsfärdigheter såsom 

att läsa instruktioner, kunna fylla i blanketter etc., medan många svensklärare hävdar läsning av god 

litteratur som det värdefulla i ämnet. 

Aristokratisk läroplanskod 

Denna kod kan exemplifieras med riddarakademierna och vissa engelska internatskolor. Vissa konser-

vativa värden och särskiljandet av elever från ”vanligt folk” är syftet med denna kod. Det huvudsakli-

ga är inte att särskilja eleverna genom utbildning av särskilt hög kvalitet, utan att de med maner och 

språk ska känna sig som att de tillhör en avskild klass. 

De fem ovan presenterade läroplanskoderna kan ses som exempel på samlade principer för val av 

stoff för skolans undervisning. Nedan beskrivs en kod, som inte finns med i Lundgrens originalverk, 

där begreppet ”läroplanskod” introducerades men som förekommer i läroplansdiskussioner: 

Demokratiska eller medborgliga läroplanskoden 

I den nya pragmatiska pedagogiken diskuteras möjligheten av en undervisning byggd på demokratiska 

överväganden. Idén handlar om respekten för elevernas kommunikativa frihet. Alla skall få tala och 

göra sina synpunkter hörda. Kommunikationen får inte utesluta eller diskriminera vare sig personer 

eller ståndpunkter. Elever och lärare ska kunna göra mogna överväganden och gemensamt förhandla 

om vad som skall studeras och under vilka premisser och villkor. 

Sammanfattning: I allmänna skolor i industrialiserade länder dominerar ingen av läroplanskoder-

na fullständigt. Vad som varierar och som kan analyseras är balanserna mellan dem och förskjutningen 

i dessa. Mycket förenklat kan man säga, att efter andra världskriget har den rationella läroplanskoden 

haft mest medvind. Den rationella läroplanskoden bygger på den progressivistiska synen på skolan i 

Deweys anda. Det är inte bara på förhand fastställda kunskaper som förmedlas, utan elevens aktiva 

kunskapssökande och behärskande av metoder för att söka ny kunskap. 

2.3.2 Utbildningspolitik och vetenskap 

I Utbildningsreformer och politisk styrning14 förklaras de faktorer, som har använts som styrningsstra-

tegier inom skolområdet i olika tider, nämligen tilltron till vetenskaplig kunskap och partipolitisk en-

het. Sedan krigsslutet har man mer och mer litat till forskning som beslutsunderlag inom skolområdet. 

De skriver dock, att lyssna på forskningen var ett sätt för politikerna att avpolitisera frågor, eller att 

skjuta upp kontroversiella beslut. Efter hand har konsensualism, dvs. strävan att uppnå en bred enighet 

över partigränserna uppstått. 

Den socialdemokratiska utbildningspolitiken har grundat sig på vetenskap och ett centraliserat syn-

sätt. I Skolan och differentieringen15 kan vi läsa svaren på de frågor som 1957 års skolberedning 

                                                      
14 Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, Stockholm 2000, s. 124 ff. 

15 Elmgren m.fl. Skolan och differentieringen, Stockholm 1959 
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ställde till fyra av Sveriges professorer i psykologi och pedagogik, för att bl.a. få svar på följande: De 

ville ha den obligatoriska nioåriga skolans differentiering belyst, frågan om anlagsprov liksom elever-

nas yrkesvalsmognad och hittills tillämpade metoder för urval av elever till olika bildningsvägar med 

hänsyn till metodernas säkerhet. 

När den teknokratstyrda skolpolitiken inte visade sig uppnå måluppfyllelse eller effektivitet, var de 

tvungna att lägga om rodret till ett mer lokalt deltagande. Nu skulle staten bara formulera de över-

gripande målen och på kommunal nivå fick man stor självständighet vid val av medel. 

3 Teoretiskt perspektiv 

Eftersom jag är intresserad av att tolka vilka kunskaper som ansågs vara viktiga att inneha som för-

kunskaper för yrkesutbildning samt tolka vilka kunskaper läroplansutredningarna ansåg var viktiga att 

inkludera i yrkesutbildningsreformerna, har jag valt att använda Aristoteles kunskapsindelning som 

mitt dominerande teoretiska perspektiv. Aristoteles delade in kunskaper i tre former: Episteme (vetan-

det), Techne (kunnandet) och Fronesis (klokheten). Sedan 1955 års yrkesskolreform har svensk yrkes-

utbildning innehållit ämnen från dessa tre kunskapsformer. 

De andra fem teorierna om kunskap (se nedan) kommer jag att stödja mig mot, när så är lämpligt i 

min analys och diskussion. De kommer även att skapa förståelse för studien hos läsaren. 

3.1 Kunskapstraditioner 

Aristoteles uppdelning av kunskap används av många författare och tänkare upp till idag. Bengt Gus-

tavsson skriver ”Själv har jag funnit den särskild användbar därför att den hjälper oss att vidga förstå-

elsen av vad kunskap är i sina olika former”16. Aristoteles lärare Platon (400. f.kr.) talade om en kun-

skapsform, episteme. Samhället på Aristoteles tid betraktade slavarna enbart som en kropp och för 

dem var de bara ett själlöst redskap. Anmärkningsvärt är, att Aristoteles var den första filosofen, att ge 

hantverkskunskapen ett namn och ett erkännande. 

Bernt Gustavsson förklarar i boken Vad är kunskap17, Aristoteles indelning av kunskap i två hu-

vudgrupper, teoretisk och praktisk kunskap. Han menade, att olika former av kunskap är förbundna till 

olika verksamheter och ändamål. En verksamhet, som har som ändamål att förklara hur naturen, 

människan och samhället är uppbyggda och fungerar, är i grunden teoretisk och söker sanningen. De 

teoretiska vetenskaperna bestod av matematik, fysik och metafysik. De praktiska vetenskaperna är 

politik och etik och de innefattar sådant ”som kan vara på annat sätt”: det som inte är exakt och det 

som skall vägleda oss i hur vi skall handla. 
                                                      
16 Bernt Gustavsson, Vad är kunskap? Stockholm 2002, s. 50. 

17 Ibid. s. 50 ff. 
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I Aristoteles bok om etik skiljer han på vetandets, kunnandets och klokhetens kunskaper. 

• Vetandet (Episteme) är den teoretiska vetenskapen och tillhör vetenskap och forskning som 

verksamhet. 

• Kunnandet (Techne) är knutet till hantverket, till tillverkning av olika ting. 

• Klokheten (Fronesis) är förbunden med det rätta sättet att handla på, för människans bästa och 

är knutet till etik och politik. 

Bernt Gustavsson förtydligar och säger, att vi kan betrakta dessa tre former av kunskap som en liksidig 

triangel. Alla tre behövs för en bra utbildning, vi vill utbilda både vetande, kunniga och kloka med-

borgare. 

 

 

  Vetandet  Kunnandet 
 Episteme Techne 
 Klokheten 
 Klokheten 
  Fronesis 
 

Aristoteles förklaring av de tre kunskapsformerna 

Episteme – vetandet 

Denna kunskaps särdrag är att man säkert vet något, till skillnad mot att ha en åsikt eller tro något. 

Syftet med vetenskaplig - teoretisk kunskap är sanningen, men inte bara att veta att något är på ett 

visst sätt, utan också varför det är så. Vetandet används till att förklara och beskriva hur världen, sam-

hället och människan är uppbyggd och fungerar. 

Techne – kunnandet 

Denna kunskap är förenat med hantverk och i vidare syfte till alla yrken, som sysslar med produktion, 

framställning och skapande. Syftet med praktisk - produktiv kunskap (kunnandet) är verket, men det är 

inte bara att producera/reparera som det står för. Det står även för en vunnen erfarenhet, att gång på 

gång komma till samma resultat i t.ex. produktion – reparation. 

(Detta sätt att se på kunnandets kunskap, gör den likvärdig med vetandets kunskap, skriver Bernt 

Gustavsson. Det är på grund härav man kan undervisa om hur man skall komma fram till samma resul-

tat varje gång, medan erfarenhet om det enskilda endast kan visas). 

Aristoteles gör en uppdelning mellan hur vi betraktat världen och vad vi gör i den och härifrån 

kommer uttrycken teori och praktik. Därutöver finns det ytterligare en kunskapsform skriver Aristote-

les. 

Fronesis – klokheten 

Denna kunskap är förenat med mellanmänskliga relationer, som estetiska, sociala och politiska hand-

lingar. Syftet med klokhetens kunskap är att utvinna en bättre livskvalitet. Det kan var och en hjälpa 

till med, genom att skaffa sig eller förfoga över ett gott omdöme. 
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För att återgå till Aristoteles uppdelning av teori och praktik. Han säger, att skillnaden mellan dessa 

två former av kunskap är att ”[...] kunskapen tar sin utgångspunkt i handling, i det vi gör18. Vi associe-

rar vanligen teori med tänkande och praktik med handlande. I och med denna association anser vi, att 

tänkande sitter i huvudet, men att handling sitter i händerna eller kroppen. Det finns sedan länge en 

uppfattning, att en viss kunskap är teoretisk och en annan kunskap är av praktiskt slag. Grundfrågan 

är, vad är det egentligen, som skiljer dessa kunskapsformer åt? I teoretiska ämnen i skolan läser eleven 

sig till kunskaper, medan eleven i de praktiska ämnena gör någonting. När eleven läser, räknar och 

skriver, gör eleven också något, eleven övar sin färdighet (En väsentlig skillnad är när vi med händer 

och verktyg tillverkar saker som i slöjd t.ex.). Men i många utbildningar skall de två kunskapsformer-

na sammanföras. Lektionen börjar med ett teoripass, som sedan övergår till att gå ut och göra det prak-

tiskt.  

3.1.1 Tyst kunskap 

Kunskap har under större delen av västerländsk historia kopplats samman med medvetenhet och intel-

lekt. Under 1900-talet har emellertid kunskap börjat kopplats samman med kroppen och därmed efter 

hand med praktiska verksamheter. Hur denna koppling har uppstått, är en komplicerad händelse. Del-

vis är dåvarande Arbetslivscentrums forskning runt 1980-talet, kring den praktiska kunskapens natur, 

en förklaring. Till sin hjälp för att förstå och få begrepp om vad praktisk kunskap innebär, bad man 

filosofer och forskare, som länge har funderat i denna fråga om hjälp. Den österrikiske filosofen Lud-

vig Wittgenstein hade en tanke, att viss kunskap går att verbalisera, medan annan kunskap inte var 

möjlig att formulera i ord och som man därför skulle ”vara tyst om”. Dessa två former av kunskap 

kom att benämnas påståendekunskap och förtrogenhetskunskap. Den förra användes som så, att veten-

skapen sysslar med påståenden och de praktiska verksamheterna ägnar sig åt ”tyst kunskap”. Denna 

uppdelning av begreppen var den första diskussionen om praktisk kunskap i Sverige. Nu hade den 

praktiska kunskapen fått ett namn, nämligen ”tyst kunskap”. 

Det finns andra ståndpunkter om tyst kunskap. Filosofen Michael Polanyi menar att all kunskap har 

två dimensioner, oavsett om det är vetenskaplig eller praktisk verksamhet, så har den en tyst dimen-

sion. Slår vi in en spik, har vi uppmärksamheten riktad mot ett fokus, just mot det vi gör. Men spikan-

det utspelar sig mot en bakgrund av tidigare kunskap. Vi vet, att det finns hammare och spik och hur 

vi skall använda dem av nedärvd kunskap och erfarenhet. Det som är i fokus, kallas därefter fokal 

kunskap, medan den nedärvda kunskapen, som är en förutsättning för vad vi gör, utgör en tyst bak-

grundskunskap. Detta förlopp är det samma för vetenskaplig verksamhet. När forskaren söker lösning-

en på ett vetenskapligt problem, är just detta problem i fokus. Men forskarens sätt att handla och göra 

antagande, gör han från sin eller andra forskares tidigare vetenskapliga verksamheter. Bägge  

                                                      
18 Ibid. s. 78. 
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yrkesgrupperna gör sina tolkningar och handlingar utifrån en bakgrund i långvariga traditioner och 

tidigare erfarenheter. 

Förutom de två redan omnämnda filosoferna under denna rubrik, är Gilbert Ryle och Maurice Mer-

leau-Ponty de filosofer, som har stått för omvandlingen av kunskapens innebörd. De två sistnämnda 

publicerade på 1940-talet arbeten, som än i dag används i diskussionen om kunskap. Ryles centrala 

tanke går ut på, ([...] att den kunskap vi har om hur saker och ting förhåller sig och att vi samtidigt 

hanterar tillvaron med hjälp av den, hänger samman)19. Han skiljer mellan orden ”knowing that” och 

”knowing how”, veta att och veta hur. Han säger att kunskap inte bara har sitt fäste i vårt medvetande, 

kunskapen hänger samman med oss som hela individer, både med att vi vet vissa saker och att vi kan 

genomföra vissa handlingar. Merleau-Pontys centrala tanke är att kunskapen är förbunden med männi-

skans kropp. Han avfärdar traditionen som har skilt mellan medvetandet och människans kropp. I hans 

undersökningar framgår, att i vår tolkning om oss själva och tillvaron, inryms kroppen. Bernt Gustavs-

son tolkning av Merleau-Pontys centrala tanke ”Vi kan uttrycka det så enkelt som att de kroppsorgan 

varmed vi brukar sägas få vår kunskap, som hjärnan och sinnena, ju sitter i eller är en del av krop-

pen”20. 

3.1.2 Situerad kunskap 

Det bedrivs forskning i hur man lär sig i arbetslivet med utgångspunkt från hantverket. Detta är en 

utmaning mot skolans pedagogik och kunskap. Det finns flera synsätt på kunskap, som gör gällande, 

att den är bunden till sitt sammanhang. Man kan enklare förklara det med, att kunskapen är bunden till 

en tillämpning i verkligheten, i vilken den utövas. Ännu enklare kan det förklaras med att ”kunskapen 

är bunden till olika situationer, att den är som det heter ’situerad kunskap’”21. Denna uppfattning 

kommer från studier av hantverk. I en skräddarverkstad kan man observera hur lärlingar sysslar med 

avancerade matematiska uträkningar vid utskärning av tyg. Hur har de lärt sig detta, kan man fråga 

sig? De skulle kanske inte klara dessa uträkningar på en matematiklektion? Svaret på dessa frågor är, 

att de har socialiserats in i ett yrke. De började sin anställning som unga och utförde enkla arbetsupp-

gifter till att börja med och blev betrodda vartefter, att utföra mer avancerade uppgifter. Det finns flera 

studier på, att detta sätt att överföra kunskaper och lärande, förekommer i de yrkesområden, som kun-

skapen används och utövas. 

                                                      
19 Ibid. s. 84. 

20 Ibid. s. 84. 

21 Ibid. s. 84. 
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3.1.3 Veta att och veta hur 

Begreppet för traditionella kunskaper är ”knowing that”, veta att, eller vad vi vet om olika företeelser. 

Den praktiska kunskapens centrala begrepp är ”knowing how”, veta hur, består i färdigheter. Skillna-

den mellan dessa två uttryck är, veta hur innebär att kunna utföra vissa handlingar, medan veta att 

innebär att veta hur saker och ting förhåller sig. Skillnaden mellan att använda ”knowing” och ”know-

ledge” är, att den förra anger kunskapens karaktär av att vara en aktivitet. Bägge dessa former av veta 

täcker olika former av rationalitet. Veta att är förbundet till det teoretiska, medan veta hur är uttryck 

för det praktiska. Annorlunda uttryckt är kunskap både av teoretiskt och praktiskt karaktär. I teoretiska 

diskussioner använder vi oss av logiska slutsatser. I praktiska verksamheter riktas koncentrationen mot 

själva framställningssättet. Att veta hur innebär både skickligheten att göra och att begripa vad man 

gör, under det att aktiviteten fortskrider. Gränsen mellan kunskap och icke-kunskap går således inte 

mellan att använda själen, medvetandet och att använda kroppen. Gränsen går däremot där rutin och 

vana används och där man är villig att förändra och förbättra genom att tänka igenom och lära nytt. 

3.1.4 Handlingsbaserad kunskap 

Ett sätt att se på kunskap är den s.k. Pragmatismen. Den har sitt ursprung och sin vidsträckta förank-

ring i USA och därifrån spritt sig över världen. Ordet ”Pragma” betyder gärning eller handling. Det 

skall tolkas att kunskapen tar sin utgångspunkt i det vi gör, i våra handlingar. Starten är, att vi arbetar 

efter vana och rutin, till dess vi stöter på ett problem. När vi stöter på problem, måste vi börja tänka 

och söka kunskap, för att komma vidare. Vi rör oss från praktik till teori. När vi sedan har funnit en ny 

hållbar lösning på problemet, börjar vi praktiskt använda den. Den mest kända tänkaren inom Pragma-

tismen är John Dewey. Han har haft ett stort inflytande över skolutveckling i världen. Han mest citera-

de tanke är ”learning by doing”, att vi lär genom att göra. Med det menade han, att skolan bör vara en 

del av samhället och inte något isolerat för sig. Skolan skall också arbeta mot att utveckla demokratin. 

Detta åstadkoms bland annat genom att jämställa praktiska och teoretiska utbildningar22. 

3.1.5 Kunskap och demokrati 

”Tanken om demokrati finns här inbyggd i själva konceptionen om kunskap. Demokrati i vidaste me-

ning som ett sätt att leva samman, en gemensam och kommunicerad erfarenhet”23. Björn Gustavsson 

skriver, att mänsklig kunskap ingår i en kollektiv samhörighet och förbättras i kontakten människor 

emellan. Vidare, meningen med lärdom är, att kunna se de kommande följderna av aktuella  

                                                      
22 Ibid. s. 94. 

23 Ibid. s. 99. 
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förhållanden. Värdet med kunskap skall vara, att den ökar och förbättrar människans möjlighet att 

leva. Därför är inte utbildning och kunskap bara ett medel, det är själva livet, hur vi danas och handlar 

i det. 

Den klassicistiska inriktningen inom utbildningsväsendet hävdar, att kunskapen har ett egenvärde 

och är ett ändamål i sig själv. I pragmatikerns kunskapsuppfattning finns det nämligen ingen uppdel-

ning mellan det fysiska och det själsliga. ”Den uppdelning mellan det mentala och det fysiska som 

ligger i den västerländska traditionen har lett till ett odemokratiskt samhälle”24. Ett lämpligt citat ur 

Vad är Kunskap? av Bernt Gustavsson, som avslutning på denna rubrik och mitt teoretiska perspek-

tiv25 

All kunskap är mänsklig och det som gör den mänsklig är att den står i människans intresse. Klassici-
simens företrädare glömmer att kunskapen blir mänsklig genom att den tjänar människors gemen-
samma intressen – de intressen ”som människor har som människor” Kunskap blir humanistisk till sin 
kvalitet genom att bidra till de sociala processer människan står inför. Inte huvudsakligen för att den 
handlar om mänskliga produkter från det förflutna. Endast i den mån kunskap förmår verka för att fri-
göra mänsklig sympati och intelligens kan den betecknas som humanistisk. 

3.1.6 Sammanfattning av de centrala teoretiska utgångspunkterna 

Mitt teoretiska perspektiv består av ett huvudperspektiv och fem stödteorier. 

Huvudperspektiv 

Mitt huvudperspektiv är Aristoteles tre kunskapsformer. Aristoteles kunskapsuppdelning gör min ana-

lys och diskussion av källmaterialet överblickbart på ett enkelt och belysande sätt. 

Rubrikerna 

Tyst kunskap, förklarar hur kunskap, som i västerländsk historia varit förbehållen medvetandet och 

intellektet, förändras till att kopplas samman med kroppen. Denna process startade på 1900-talet. 

Situerad kunskap, visar på hur man lär sig i arbetslivet, med utgångspunkt i hantverket. 

Veta att och veta hur, belyser var gränsen mellan kunskap och icke-kunskap går. Den går inte mellan 

att använda själen, medvetandet och att använda kroppen. 

Handlingsbaserad kunskap, belyser pragmatismens förklaring på teori och praktik. 

Kunskap och demokrati, belyser värdet av kunskap, både ur ett demokratiskt och personligt värde, för 

att förbättra människans möjlighet att leva. 

3.2 Syfte och frågeställningar 

Behörighetskraven till Lpf-94 har gjort att elever inte har blivit antagna till yrkesutbildningar eller inte 

har klarat av sin utbildning (oftast i kärnämnena). 

                                                      
24 Ibid. s. 101. 

25 Ibid. s 100. 
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Vissa elevgrupper (bl.a. elever med invandrarbakgrund) har blivit hårdare drabbade än andra elever26. 

Jag var därför intresserad av att ta reda på hur behörighetskraven har sett ut i de olika läroplanerna och 

när kunskapsmålen i kärnämnena svenska, engelska och matematik från grundskolan, blev behörig-

hetskrav till yrkesutbildningar. Vidare ville jag få kunskap om, när samma kärnämneskurser började 

läsas på gymnasiet, oavsett vilket slutmål eleven hade med sina studier. 

Syftet med studien är att belysa behörighetskraven samt beskriva argumenten, som använts till be-

slutsunderlag i följande yrkesutbildningsreformer: 1955 års yrkesskolreform, Lgy-70, Lpf-94 och den 

planerade gymnasiereformen GY-10. 

Frågeställning: 

• Hur ser behörighetskraven för yrkesutbildningar ut i de olika läroplanerna? 

• Vad är tankarna bakom läroplanerna? 

• Hur kan kraven i utredningarna till läroplanerna ses i ljuset av perspektiv på kunskap? 

4 Metod 

4.1 Metodval 

Utifrån de frågor jag har, är dokumentstudier27 den mest passande metoden. Jag var intresserad av 

behörighetskrav och argumenten i utredningar som leder fram till yrkesutbildningsreformer. I doku-

mentstudier är det viktigt, att ta reda på i vilket syfte dokumenten har tillkommit och vilken typ av 

dokument det är. De dokument, som jag har läst ur och använt i min studie, är: lagtexter, statens of-

fentliga utredningar, propositioner, departementsutredningar (Ds), debattartiklar och samhällsprogram 

i radio. 

Slutsatser (betänkanden) från Statens offentliga utredningar och kommittéer publiceras i serien 

SOU. Sedan gör departementen egna rapporter t.ex. gymnasie eller betygsutredningar, dessa  

publiceras i serien Ds. Dessa utredningar är politiska styrdokument, som ligger till grund för beslut i 

riksdagen. De beslut, som sedan tas i riksdagen, publiceras i Svensk författningssamling (SFS). 

4.2 Genomförande 

Jag började min litteratursökning med att låna 1946 års skolkommissions betänkande, Betänkande av 

1952 års yrkesutbildningssakkunniga, Svensk författningssamling för 1955 och SOU 1992:86 Ett nytt 

betygssystem. Det gav mig historiska kunskaper om svensk yrkesutbildning, men också behörighets-

kraven och argumenten för yrkesskolan mellan åren 1955-1970. 

                                                      
26 SOU 2002:120, s. 76. 

27 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Lund 2003, s. 63 ff. 
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Behörighetskraven till Integrerade gymnasieskolan fann jag i aktuellt från skolöverstyrelsen, ÅRG. 

25, 1970/71, 39. Argumenten till Lgy 70 fann jag i SOU 1966:3 Yrkesutbildningsutredningen. Behö-

righetskraven till Läroplan frivillig 1994 fann jag i Skollag och skolförordningar SOS 1991 och Ut-

bildningsväsendets författningsböcker 1994/95 Del 2. Proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – 

om gymnasieskolan och vuxenutbildningen gav mig argumenten till Lpf 94. SOU 2002:120 Åtta vägar 

till kunskap gav mig argumenten till den planerade men stoppade reformen GY-07. SOU 2008:27 

Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola, har gett mig behörighetskraven och argumenten för 

den planerade gymnasiereformen GY-10. 

Jag hade svårt att finna de rätta lagtexterna för behörighetskraven till Lgy 70 och Lpf 94, varför det 

blev många besök på Riksdagsbiblioteket och Kungl. biblioteket.28 

Behörighetskrav är lag, så jag började med att slå upp Svensk författningssamling (SFS) för årtalen 

runt dessa två reformer. Dock hänvisade SFS läsaren vidare till departementens egna lagtexter. Det var 

nu problemen började. Skolöverstyrelsen bytte namn mellan dessa år till Skolverket och deras publika-

tioner bytte också namn. Internet är inte till hjälp i dessa sammanhang. Det är bara de senaste tio till 

tolv årens publikationer, som ligger åtkomligt i databaser som Pdf. filer (äldre än så är bara sporadiskt 

inlagda). Ett annat problem, som uppstår när man söker lagtexter i databaser, är att den senaste skrivel-

sen publiceras, inte ursprungsskrivelsen. Detta innebär, att man måste beställa böckerna från magasin 

för att få ursprungsskrivelsen och då måste man veta publikationens titel vid den tiden. För den intres-

serade kan jag nämna, att i följande publikationer kan ni finna lagtexter, som gäller skolväsendet: Ut-

bildningsväsendets författningssamling, Skollagen, Aktuellt från skolöverstyrelsen, Statens skolverks 

författningssamling, Kungl. Maj: TS Kungörelse, Skollag och skolförordningar och SFS. 

Jag har oftast använt ovanstående dokuments egna ord och formuleringar i redovisningarna och 

inte bytt ut äldre ord och lydelser med moderna synonymer och lydelser. Vidare har jag bara extraherat 

de behörighetskrav, som berörde yrkesutbildningar. 

4.3 Analysmetod 

Mitt källmaterial för argumenten har bestått av en proposition och övrigt källmaterial har bestått av 

utredningar för yrkesutbildningsreformer från Statens offentliga utredningar (SOU), vilka efter omar-

betningar har lett till propositioner. Källmaterialet till behörighetskraven är bl.a. taget ur Statens för-

fattningssamlingar (SFS). Jag har haft mina frågeställningar: behörighetskrav och argumenten för yr-

kesutbildningsreformer i fokus, när jag har analyserat källmaterialet. 

                                                      
28 Ett stort tack till bibliotekens personal 



 23

Jag har gjort en kvantitativ innehållsanalys29 av det insamlade materialet. Den äldsta väldokumen-

terade innehållsanalysen är från 1700-talet i Sverige. Dess syfte var att analysera en ny psalmbok. Ett 

antal lärda fick i uppdrag, att jämföra denna psalmbok med andra liknande texter. De lärda började 

räkna vissa religiösa symboler i sångerna och jämföra om dessa symboler fanns i redan godkända 

sånger. Resultatet av analysen påvisade ingen skillnad i sångerna. Fortfarande används innehållsanalys 

i analyser, där man vill kvantifiera ”dvs. räkna förekomsten av eller mäta, vissa företeelser i texter”30. 

Analysmetoden kallas ibland för ’Kvantitativ textanalys’. 

Jag har sökt i källmaterialet efter utredarnas argument31 för förändring av läroplanerna. För att fin-

na argumenten, har jag gjort en manuell analys av källmaterialet. Fördelen med denna metod är att 

betydligt komplicerade bedömningar och tolkningar kan göras. Jag konstruerade ett kodschema för att 

göra noteringar i källmaterialet. De kodningsenheter, som jag har använt, är cirka nio ord: behörig-

hetskrav, yrkeskompetens, allmänna kunskaper, högskolebehörighet, omdöme, socialisering av ung-

domar, socialt jämlik skola, välståndsutveckling, internationell konkurrens. 

Redovisningen av analysresultaten är upplagd på följande vis. Varje läroplan har en egen rubrik. 

Innehållet i rubriken börjar med en kort presentation av läroplanen, sedan följer behörighetskraven. 

Därefter blir det en underrubrik, som börjar med en kort presentation av källmaterialet, följt av argu-

menten, som har framträtt ur källmaterialet med hjälp av kodschemat. Därefter följer en kort samman-

fattning av rubrikens resultat. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. Jag har valt att enbart studera några olika 

dokument. Det betyder, att jag inte ger en heltäckande bild av vad som ligger bakom läroplanernas 

utformning. Bilden hade kunnat kompletteras, om jag dessutom hade valt att studera ytterligare doku-

ment, såsom partipolitiska texter. Studien kan dock ge en bild av hur varje läroplan har formats. Behö-

righetskraven däremot är fakta, extraherat ifrån lagtexter. 

Jag har försökt att läsa dokumenten med nyckelorden i fokus. Jag är dock medveten om, att mina 

tidigare erfarenheter från Östafrika och mitt arbete på ett PRIV program, kan färga min analys. På 

skolan har vi varje år avgångselever som har blivit jätteduktiga mekaniker. I Östafrika hade jag meka-

niker som var analfabeter. De var också jätteduktiga mekaniker. Gemensamt för dessa två grupper är, 

att de inte skulle klara behörighetskraven i Lpf-94. 

                                                      
29Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, Lund 2005, s. 43-55. ”[...] grundidén 

med definitionen är att innehållsanalys är metoden att kvantifiera någonting i texter utifrån ett specifikt 

forskningssyfte” 

30 Ibid. s. 43. 

31 Ibid. s. 45. Det som söks är manifesta inslag i texter, dvs. sådant som uttrycks explicit. 
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Dessa erfarenheter kan ha haft betydelse, när jag har sökt efter och läst mitt källmaterial, dvs., att 

jag ville se det jag vill se. Men jag har försökt att ställa mig utanför, med avsikt att mer objektivt kun-

na läsa dokumenten och senare diskutera resultaten. 

5 Resultat  

Nedan kommer en redovisning av behörighetskraven i de olika läroplanerna. Vidare finns utrednings-

argumenten för läroplanerna. Detta källmaterial har jag hämtat ur lagtexter, statens offentliga utred-

ningar och propositioner. Jag kommer först att inleda med några tankar från 1946 års skolkommissions 

betänkande. Detta betänkande har inte explicit anknytning till min studies frågeställning, men den har 

det på grund av Aristoteles tredje kunskapsform, praktisk klokhet. Denna kunskapsform införlivades i 

Svenska läroplaner efter 1946 års skolkommissions rekommendationer och har sedan dess växt i bety-

delse i efterföljande läroplaner. 

5.1 1946 års Skolkommission 

1946 års skolkommission var inte den första utredning, som poängterade vikten av allmänna kunska-

per tillsammans med yrkesutbildning. ”Skolkommissionen ville samtidigt framhålla, att yrkesutbild-

ning för ungdom icke får givas en alltför ensidig inriktning utan i högre drag, än vad som hittills i  

regel varit fallet vid våra yrkesskolor”32. Även 1939 års rationaliseringsutredning poängterade detta 

”en mera intellektuell inriktning av den dittills övervägande manuella yrkesutbildningen”33. 

I Ulf P. Lundgrens bok Att organisera omvärlden34 citerar han Tage Erlanders memoarer. Han hade 

fyra huvudorsaker bakom besluten till en sammanhållen bottenskola i 1946 års skolkommission. En 

mer socialt jämlik skola, urbaniseringen, behovet av att samplanera utbildningen med arbetsmarkna-

den vad gällde kvantitet och kvalitet och det viktigaste, att skapa en demokratisk skola, inte bara vad 

gällde dess organisatoriska uppbyggnad, utan också vad gällde dess långsiktiga syfte och därmed dess 

inre arbete: 

 
Samtidigt hade vi under de gångna tolv årens nazistvälde i Europa fått klart för oss att bland det vik-
tigaste som skolan kunde göra för oss var att fostra människorna så att de inte, kanske till följd av en 
stark specialisering, blev blinda för vad som hände ute i samhället. Skolan måste ge kunskap om 
samhället och få de unga att känna delaktighet i dess utformning. [---] Skolan fick inte isoleras från 
samhället. Den skulle nå alla på samma sätt. Då kunde inte skolan samtidigt i sitt inre liv vara aukto-
ritärt uppbyggt. 

 

                                                      
32 SOU 1948:27–29, s. 222. 

33 Ibid. s. 222. 

34 Ibid. s. 105 ff. 
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Riksstadsbeslutet 1950 om en nioårig enhetsskola, som i princip var obligatorisk, bygger på 1946 års 

skolkommissions principbetänkande35. De allmänbildande skolorna och realskolan förs in i samma 

skolsystem som döps till enhetsskolan. Enhetsskolan byggde på att högstadiet hade tre linjer, 9g, 9a 

och 9y. Dessa tre linjer gav sedan behörighet att söka in på ungdomsskolans (skolorna efter enhetssko-

lan) frivilliga linjer, beroende av elevens val på högstadiet. 

• 9g gav behörighet att söka till allmänna, tekniska och handelsgymnasier, och gav senare au-

tomatiskt behörighet att söka till universitet och högskolor. 

• 9a gav behörighet att söka till yrkesutbildande skolor som t.ex. sjuksköterskeskolor och semi-

narier, mera sällan och först efter dispens gav dessa skolor behörighet till universitet och hög-

skolor. 

• 9y gav behörighet att söka till yrkesskolor (inte att förväxla med högre yrkesutbildande sko-

lor). Denna linje i enhetsskolan kunde också utföras i yrkesskolan och yrkesskolan kunde ge 

de allmänbildande kurserna ur 9g. 

Sammanfattning 

En av grundpelarna i 1946 års skolkommissions rekommendationer var att införa allmänna kunskaper 

på schemat. Målet var att bygga en demokratisk skola och samhälle. Detta mål skulle nås genom att 

alla ungdomar skulle gå i samma skolform (enhetsskolan) och få tillgång till samma kunskaper (se 

rubrik 3.1.4 och 3.1.5 s. 21 f.). 

5.2 1955 års yrkesskolreform 

Fram till 1955 var yrkesskolan ett komplement till yrkespraktiken på ett företag, men med 1955 års 

yrkesskolreform skulle yrkesskolan ge den grundläggande praktiska och teoretiska utbildningen på 

heltid. 

Behörighetskrav för 1955 års yrkesskolreform 

I SFS 1955. Nr 50336 står det om stadgan för denna yrkesskolreform. I tredje kapitlet Elever,  

1 momentet Allmänna villkor kan man läsa om behörighetskraven till yrkesskolan. 

a) inhämtat den från folkskolan respektive enhetsskolan bestämda lärokursen eller fått 

 behörigt tillstånd antingen att lämna skola eller att helt eller delvis fullgöra sin skol-

 plikt i skolan. 

b) Icke lider av sjukdom eller lyte som gör honom olämplig för det yrke som utbildning-

 en avser. 

                                                      
35 SOU 1954:11, Betänkande av 1952 års yrkesutbildningssakkunniga, s. 17. 

36 SFS 1955 Nr 503, Stadga för stadsunderstödda yrkesskolor (yrkesskolstadga); 3Kap. Elever 
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I SFS 1966:24 5§ s. 32. står det att den som inte har ovannämnda kompetens är likväl behörig att inta-

gas som elev i läroanstalt, om han på grund av utbildning, praktisk erfarenhet eller annan omständig-

het kan antagas vara i stånd att tillgodogöra sig undervisningen i läroanstalten. 

I paragraf 10 står det att ”Kan yrkesarbete eller annat praktiskt arbete i heltidskurs anordnas helt i 

skolan eller helt förläggas till arbetsplats. Utbildningen kan ske växelvis mellan företag och skolan, 

men även att företaget tar hand om både teoretisk och praktisk undervisning”. 

5.2.1 Argument för 1955 års yrkesskolreform 

Argumenten för 1955 års yrkesutbildningsreform kan läsas i SOU 1954:11, Betänkande av 1952 års 

yrkesutbildningssakkunniga. Detta betänkande var ett slutförande av 1946 års skolkommissions utred-

ning rörande yrkesutbildningen. De sakkunniga skulle beakta 1946 års skolkommissions utredning. 

■ Ett argument till att flytta in yrkesutbildningen till skolmiljö var att, den enskildes arbete har spe-

cialiserats och arbetaren och företaget har fått allt större intresse av att arbetet utförs snabbt och 

utan avbrott. Dessa skäl tillsammans gör att man inte kan ålägga arbetaren utbildningsuppgifter 

också. 

■ En ökad efterfrågan på grundläggande praktisk-teoretisk utbildning i yrkesskolor. 

■ Man ser det som viktigt för Sverige att utbilda yrkesfolk för att kunna hävda sig på världsmark-

naden. Man ser betydelsen av systematisk yrkesutbildning i ekonomiska termer. 

■ Yrkesutbildning bör ha en tvåfaldig uppgift: dels skall den utbilda arbetskraft, dels skall den 

hjälpa ungdomar att anpassa sig och finna tillfredsställelse i arbete och bidra till personlighetens 

framväxt. 

■ Det är givet att de olika linjerna i en gemensam ungdomsskola måste ha var och en sitt studiemål, 

men också ett gemensamt studiemål, en allsidig personlighets- och medborgarfostran. 

■ 9y skall ge systematiserad praktisk-teoretisk undervisning och kompletteras med allmänt teore-

tisk och medborgerlig undervisning. 

■ Yrkesskolan skall förbereda sina elever för utträde i förvärvslivet, undervisningen är direkt inrik-

tad på att ge de praktiska och yrkesteoretiska kunskaperna. Utrymmet för allmänbildande ämnen i 

dessa kurser är således mycket litet. Elever som önskar studera vidare måste skaffa sig erforderliga 

allmänna kunskaper. 

■ Det fanns möjlighet för eleverna för dem som så önskade att ta kompletterande kurser i de ämnen 

som ingick i 9g. 

Sammanfattning 

I denna läroplan var i princip alla sökande ungdomar välkomna. Det var två kunskapsformer som utre-

darna prioriterade i denna yrkesutredning, yrkeskunskaper (Techne) och socialisering av ungdomarna 

(Fronesis). De förvärvade kunskaperna behövdes i tillverkningsindustrin och hantverksyrkena. Det var 

viktigt, att alla ungdomar skulle ges en möjlighet till utbildning av de två följande andledningarna: 
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Kunskap föder demokrati och att den ökar och förbättrar människans möjlighet att leva (se rubrik 3.1.5 

s. 22.). 

Här skriver man, att yrkesutbildningen(Techne) skall vara en färdigutbildning. 

5.3 Den Integrerade gymnasieskolan (Lgy-70) 

I 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 behörighets-

kraven till gymnasieskolan. 

Behörighetskrav för Lgy-70. 

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

roplan (sökande från övriga skolformer har i princip samma krav). Dessutom måste nedanstående äm-

nen ha ingått i sista årskursen i grundskolan. 

För sökande till teknisk linje 

• Engelska (oavsett kurs) 

• Matematik (särskild kurs) 

• Fysik 

• Kemi  

• Teckning/yrkesritning och ritteknik (9tp) 

Sökande med praktik38 

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 in-

träde sökes. 

Anm. Sökande som uppfyller ettdera av dessa villkor hänförs till grupp I oavsett om han 

har behörighetsgivande grundutbildning enligt A1–H1 eller inte. 

Annan sökande 

Sökande som inte kan förete betyg (studieintyg) enligt ovan angivna villkor (Sökande med praktik) 

äger rätt att  

a) inträdespröva enligt bestämmelser i skolstadgan eller 

b) genom fyllnadsprövning eller särskild prövning styrka behörigheten 
                                                      
37 Aktuellt från skolöverstyrelsen, ÅRG. 24 1970/71, 39, s. 1-34. 

38 Dessa regler gällde från läsåret 1972/73. 
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Sökande som inte har sådan utbildning eller praktik som fordras för behörighet är likväl behörig att 

intas som elev i gymnasieskolan om han på grund av utbildning, praktisk erfarenhet eller annan 

omständighet kan antas vara i stånd att tillgodogöra sig utbildningen. 

För bedömning i denna grupp kan exempelvis ifrågakomma  

a) sökande med utländsk bakgrund 

b) sökande som på grund av handikapp inte kunnat uppnå full behörighet 

c) sökande med annan utbildning än som anges i p I 1, 2 

d) sökande med verks- eller företagsutbildning samt dessutom 

till utbildning utan särskilda behörighetskrav 

sökande som genomgått den högsta för honom obligatoriska årskursen i folkskolan jämte för ho-

nom obligatorisk fortsättningsskola (motsvarande). (Jfr SFS 1966:24 3§ b och c). 

5.3.1  Argument för Lgy-70 

Argumenten för yrkesutbildningen i Lgy-70 kan läsas i SOU 1966:3, Yrkesutbildningsberedningen. 

Jag skall belysa några argument från kapitel 8 s. 113-120. I och med denna reform blev yrkespro-

grammen tvååriga. 

■ Utredningen konstaterar att utbildningsfaktorn har mycket stor betydelse för välståndsutveck-

lingen i ett land. De skriver även att yrkesutbildningen i högindustrialiserade länderna får en allt 

större betydelse för produktionsapparatens effektivitet. 

■ I en hårdnande internationell konkurrens kan våra exportindustrier hävda sig endast genom avan-

cerad teknik och hög kvalitet. Förutsättningen härför är en på alla nivåer gedigen yrkesutbildning. 

■ Vissa grundläggande kunskaper och kvalifikationer är dock av den arten att de har långvarigt el-

ler rentav livsvarigt värde, medan en från grunden hård specialisering inom en snäv sektor ofta 

medför besvärande känslighet för metodförändringar.  

■ Vissa bedömare hävdar att utvecklingen går mot att enkla tempobetonade arbetsuppgifter kom-

mer att övertas av programstyrda maskiner och att utvecklingen sålunda går mot en allmän höjning 

av den mänskliga arbetsinsatsens kvalitativa nivå. 

■ Det synes emellertid odiskutabelt, att det på alla medborgare kommer att ställas allt större krav 

på kunnighet och omdöme, på förmåga att se sin egen roll i ett större sammanhang och på förmå-

gan att följa med i utvecklingen och lära nytt. En väsentlig förutsättning för att motsvara dessa krav 

är en god grundläggande utbildning i förening med goda kommunikationsfärdigheter. Den grund-

läggande utbildningen i yrkesskolan skall sålunda både ge en för utträde i arbetslivet adekvat yr-

keskunskap och förbereda för fortsatt utbildning. 

■ Schematiskt kan utbildningsgången till i snart varje yrkesutövning uppdelas i tre etapper: med-

borgerlig allmänutbildning, områdesinriktad basutbildning och specifik färdigutbildning. 
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■ En förutsättning för att yrkesskolan verkligen skall fylla sin uppgift inom det gymnasiala skolsy-

stemet är givetvis att den ges sådan utformning att den inte uppfattas som en återvändsgränd. Yr-

kesutbildningsberednings vill därför söka utforma yrkesskolan genom att inom yrkesskolan erbjuda 

alternativkurser och tillvalsmöjligheter med såväl praktiskt som teoretiskt innehåll. 

■ Först när de praktiska utbildningsvägarna ger lika goda och med de teoretiska studierna likvärdi-

ga möjligheter till fortsatt utbildning har förutsättningarna skapats för ett i egentlig mening fritt val. 

Fritt i den betydelsen att man verkligen vågar välja efter anlag och intresseinriktning i förvissning 

om att ha vägar öppna mot framtiden. 

Sammanfattning 

I denna läroplan var alla sökande ungdomar i princip behöriga. Beslutsfattarna hade även tänkt på 

medborgare med utländsk härkomst och handikappade. Nu bedömer jag, att alla kunskapsformerna 

(Episteme, Techne och Fronesis) ansågs lika viktiga, men yrkesutbildningen var fortfarande bara två-

årig. Det innebar, att kunskapsformen techne blev lidande39. Kunskaperna behövdes fortfarande i indu-

strin, men man började prata om, att industrin behövde använda avancerad teknik för en allt hårdare 

internationell konkurrens. Även i denna läroplan tolkar jag, att demokratimålet tillsammans med att 

kunskap ökar och förbättrar människans möjlighet att leva (se rubrik 3.1.5 s. 22.) var viktiga, om inte 

ännu viktigare än i 1955 års läroplan. Behörighetskraven utökades till att underlätta för utlandsfödda 

och handikappade att bli antagna till yrkesutbildning. Detta möjliggjorde att införliva dessa ungdomar 

i demokratibygget. 

Här skriver man, att yrkeskunskaperna (Techne) skall vara adekvata när eleven lämnar skolan. 

5.4 Läroplan frivillig 1994 (Lpf-94) 

Behörighetskrav för Lpf-9440 

Skollagen 5 kap. 5§ 

1. har 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 förrän vid intagning till läsåret 1998/99. (Punkt 2 i övergångsbestämmelserna 

till SFS 1993:1478, s. 76)41. 

 

 

                                                      
39 Se sidan 27. Ett svar på den bristande färdighetsutbildningen (från arbetslivet) var att föreslå ett tredje 

skolförlagt gymnasieår med inslag av arbetsplatsförlagd utbildning. 

40 Utbildningsväsendets författningsböcker 1994/95 Del 2, s. 28. 

41 Ibid. s. 28. 
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Övergångsbehörighetskrav för Lpf-94 för läsåren 94/95 till 97/9842 

9 kap. 2 § 

1. har gått igenom årskurs 9 i grundskolan eller sameskolan eller har gått igenom motsvarande ut-

bildning i en riksinternatskola eller sådan fristående skola som är godkänd för vanlig skolplikt, 

2. i stället för utbildning som avses i punkt 1 har gått igenom årskurs 10 i specialskolan eller mot-

svarande utbildning i en godkänd fristående skola, 

3. har slutbetyg enligt vuxenutbildningsförordningen (1985:288) eller 

4. har kunskaper motsvarande dem som förvärvas i någon av de utbildningar som anges i punk-

terna 1–3. 

Riksdagen tog beslut om denna gymnasiereform 1991. Reformen medförde att alla utbildningar blev 

treåriga och alla 16 nationella program kom att läsa lika stor andel kärnämnen, oavsett om programmet 

var studieförberedande eller yrkesförberedande. Förutom de nationella programmen, ingick specialut-

formade och individuella program. 

5.4.1 Argument för Lpf-94 

Argumenten för gymnasiereformen Lpf-94 kan läsas i Växa med kunskaper Prop.1990/91:85, s. 40-49. 

Jag skall belysa några argument från kapitlen 1 till och med 3, s. 40-55. I denna reform blev de natio-

nella programmen treåriga. 

■ Ett svar på den bristande färdighetsutbildningen (från arbetslivet) var att föreslå ett tredje skol-

förlagt gymnasieår med inslag av arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Prop.1987/88:102 föreslog 

en försöksperiod på tre år med en treårig moderniserad och i hög grad arbetsplatsförlagd yrkesut-

bildning i gymnasieskolan. 

■ Efter en period av kvantitativa reformer föreslås nu en period när ambitionerna snarare kan in-

riktas mot sådana kvalitativa reformer som gör välfärden mer rättvis och som bättre tillgodoser 

den enskilde medborgarens och individens behov, men också samhällsekonomins krav på effekti-

vitet och produktivitet. 

■ Kunskaper och utbildning är ett av samhällets främsta medel för att främja välstånd och välfärd. 

■ Den kunskapsuppbyggnad som följer med utbildningssamhällets framväxt driver samhällsut-

vecklingen i demokratisk riktning. I kraft av sina egna ökande kunskaper och sin växande kompe-

tens vill de enskilda människorna själva ha större möjligheter att välja och bestämma över sina 

näraliggande omständigheter. 

■ Att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och så långt som möjligt undanröja hinder för 

vuxnas studier är en angelägen uppgift, om återkommande utbildning skall kunna bli en reell möj-

lighet för allt fler. 

                                                      
42 Skollag och skolförordningar SOS 1991, s. 123. 



 31

■ Också samverkan med arbetslivet är av vitalt intresse för utbildningen. Arbetslivet skall delta i 

den gymnasiala yrkesutbildningen. 

■Gymnasieskolans och den kommunala vuxenutbildningens uppgift är att ge en bred utbildning 

som skall ge en god grund för yrkesverksamhet inom ett bredare yrkesområde. Färdigutbildning-

en måste alltid ske i arbetslivet 

■ Arbetslivet kräver i större utsträckning än någonsin tidigare goda baskunskaper både i allmänna 

ämnen och i yrkesämnen. 

■ Den högre utbildningen måste i framtiden i ökad utsträckning kunna rekrytera studerande från 

arbetslivet, som har en yrkesutbildning från gymnasieskolan som grund. Yrkesutbildningen måste 

också mot denna bakgrund ge en bred kompetens och en god grund för fortsatta studier. 

■ Utbildningsdepartementet förutsåg problem och rekommenderade en ventil i behörighetskraven 

som skulle träda i kraft till läsåret 1998/99, i Ds43 1997:78 s. 9 står det ”I vissa speciella fall kan 

dock behörighetskraven ge vissa orimliga effekter, t.ex. för invandrarelever som kommit sent till 

Sverige. Arbetsgruppen föreslår därför att kravet på godkänt betyg får frångås i något av ämnena 

om det finns synnerliga skäl”. 

Sammanfattning 

I denna läroplan är inte alla sökande ungdomar behöriga. De elevgrupper, som har svårigheter i kärn-

ämnena, blir inte antagna till nationella program. Detta är en ny företeelse i svensk yrkesutbildnings-

politik. Punkt efter punkt argumenterar utredarna, varför man vill öka de allmänbildande kunskaperna 

(Episteme): välfärden blir mer rättvis, samhällsekonomin blir bättre, skapa förutsättning för ett livs-

långt lärande, detta tillsammans skall driva samhällsutvecklingen i demokratisk utveckling. Ungdo-

marna anses behöva de allmänbildande kunskaperna för att kunna rekryteras till den högre utbildning-

en. Även arbetslivet kräver goda baskunskaper. I denna läroplan börjar 1946 års skolkommissions 

grundtanke att naggas i kanten. Ifall inte ungdomar blir antagna till gymnasiet, hur går det då med 

demokratibygget och ungdomars möjlighet att förbättra sina liv (se rubrik 3.1.5 s. 22.)? 

Här skriver man, att färdigutbildningen (Techne) alltid måste ske i arbetslivet. 

5.5 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola 

I SOU 2008:27 finns behörighetskraven till yrkesprogrammen inklusive lärlingsutbildningen till den 

planerade gymnasiereformen GY-10. 

Föreslagna behörighetskrav för GY-10 

1. Utredaren föreslår godkänt i minst åtta ämnen44 inklusive, svenska/svenska som andraspråk, 

matematik och engelska (som jämförelse, skall högskoleförberedande programmens elever ha 

                                                      
43 Departementsutredningar, i detta fall Utbildningsdepartementet. 

44 SOU 2008:27, Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola, s. 548. 
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godkänt i minst 12 ämnen, plus programspecifika behörighetskrav). Alla åtta ämnena som in-

går i behörighetskravet består av vetandets och klokhetens kunskaper (Episteme och Fronesis). 

2. Möjlighet till undantag från kravet på godkänt i engelska finns i förslaget. Huvudmannen har 

rätt att anta elever, som av särskilda skäl saknar behörighet i engelska om eleverna bedöms ha 

goda möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Elever, som tas in enligt detta undantag, 

skall av huvudmannen garanteras särskilt stöd. 

5.5.1 Argument för Framtidsvägen – en reformerad 

 gymnasieskola 

I SOU 2008:27 Framtidsvägen - En reformerad gymnasieskola (alliansregeringens tillkallade utred-

ning) finner vi utredarens argument till tydligt skärpta behörighetskrav och andra förändringar för den 

planerade gymnasiereformen 2010. Utredaren kommenterar även alliansregeringens beslut att avbryta 

införandet av GY-07, ”en av de centrala delarna i den utredningen (SOU 2002:120) var att ytterligare 

minska skillnaderna mellan studieförberedande och yrkesförberedande utbildningar”. 

■ Utredarens principiella utgångspunkter för utredningen. 1) Ungas rätt till en god utbildning. 2) 

Gymnasieskolan är en strategisk del av kompetensförsörjningen på nationell och regional nivå. 

■ I Bilaga 1 (i SOU 2008:27), Dir. 2007:8 står det att en av fyra pojkar och en av fem flickor inte 

får slutbetyg inom fyra år. Av eleverna i årskurs ett 2004 hade 13 procent bytt studieväg ett år se-

nare och drygt sju procent av eleverna i årskurs ett hade gjort studieuppehåll. Från de yrkesinrik-

tade programmen är andelen elever som inte fått slutbetyg omfattande. Andelen elever inom IV är 

sju procent och fyra av fem som påbörjar IV uppnår inte slutbetyg från ett nationellt eller special-

utformat program. Sammantaget bidrar detta till allt senare inträde på arbetsmarknaden. Det finns 

därför ett stort behov av att se över vilka förändringar som krävs i gymnasieskolans utformning 

för att fler elever skall klara utbildningen inom avsedd tid. 

■ Dagens gymnasieskola har inget tydligt resultatmått. Slutbetyget säger inget om vad eleven har 

uppnått. Utredaren föreslår därför en grundläggande högskolebehörighet som mått. 

■ Direktiven till utredningen säger att gymnasieskolan har en viktig uppgift att ge elever kunskap 

om entreprenörskap. Utredaren anser därför att entreprenörskap skall vara en av de generella kun-

skaper skolan skall ge eleverna. 

■ Många program med yrkesinriktade karaktärsämnen har blivit alltför teoretiserade med för lite 

tid för yrkesämnen. Trots teoretiseringen av gymnasieskolan är elever från studieförberedande 

program sämre förberedda för högskolan. Taktikval har blivit allt vanligare. 

■ Den föreslagna nya strukturen med högskoleförberedande, yrkesprogram och lärlingsprogram 

skall bejaka de krav som avnämarna har. Detta gäller både förberedelse för ett yrke och högskole-

studier 
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■ Benämningen yrkesförberedande program ersätts med yrkesprogram. Tanken med det är att yr-

kesutbildning skall leda längre än i dagens gymnasium. Det skall leda till en yrkesexamen med 

erkänd kompetens och anställningsbarhet. 

■ Dagens system med generella behörighetskrav för samtliga nationella program (minst godkänt i 

engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk) har visat sig förknippat med vissa 

nackdelar. Elever kan tas in på nationella program med mycket låga meritpoäng, i extremfall har 

elever börjat program med endast godkänt i dessa tre ämnen. Enligt statistik från Skolverket har 

dessa elever små möjligheter att klara sin utbildning. 

■ Att bredda behörighetskraven till fler ämnen än tre kan bidra till att höja statusen för övriga 

grundskoleämnen och till att grundskolans karaktär av bred medborgarutbildning betonas. 

Sammanfattning 

I denna föreslagna gymnasiereform kommer inte alla sökande ungdomar vara behöriga, man har tyd-

ligt skärpt kraven jämfört med nuvarande läroplans behörighetskrav. Utredningen tar upp att både 

yrkesförberedande och studieförberedande programs elever har för lite kunskaper i sina respektive 

karaktärsämnen i dagens gymnasieskola. Som jag ser det, kommer skolväsendet att höja nivån på alla 

kunskapsformernas kunskaper (Episteme, Techne och Fronesis). I grundskolan måste eleverna lära sig 

mer kunskaper från vetandets (Episteme) och klokhetens (Fronesis) sida. När eleverna blir antagna till 

gymnasiet kommer den kunskapsform som passar med respektive karaktärsämnen att prioriteras. Ut-

redningen belyser vikten med entreprenörskap. Kunskaperna behövs för att kunna utföra ett gott arbete 

inom sitt yrkesområde. I denna planerade gymnasiereform naggar man ytterligare i kanten på demo-

kratibygget och möjligheter för ungdomar att förbättra sina liv (se rubrik 3.1.5 s. 22.). 

Här skriver man, att yrkesutbildningen (Techne) skall leda till en yrkesexamen med erkänd kompetens 

och anställningsbarhet. 

5.6 Utredningsargument för den planerade men 
 inställda GY-07 reformen 

Vid regeringsskiftet hösten 2006 fanns det en färdig gymnasiereform, som skulle ha trätt i kraft läsåret 

2007/08. SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap – en ny struktur för gymnasieskolan, finner vi argu-

menten för den inställda gymnasiereformen GY-07. Jag skall belysa några av utredningens argument 

för en ny gymnasiereform, som jämförelse med SOU 2008:27. 

■ Förändringar i omvärlden och av att gymnasieskolan ska bli en bra förberedelse för ungdomar, 

som kommer att vara verksamma i samhället och arbetslivet till mitten av detta århundrade. 

■ Regeringens mål för utbildningsnivån är att ”Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som 

präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa”. 
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■ Generellt sett har det skett stora förändringar i hur man organiserar arbetet på företagen. 

Genomgående ställs nya och högre krav på medarbetarnas förmåga till helhetssyn, initiativförmå-

ga, att vara drivande och kreativ och att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling. 

■ Arbetet organiseras allt oftare i team eller projektform och verksamheterna är i allmänhet mer 

kundnära. Detta kräver att personerna i teamen måste vara självgående och kan leva upp till för-

pliktelserna, även när kontrollen är indirekt eller på avstånd. 

■ Utredningen tar också upp Skolverkets utvärdering av behörighetskraven som började gälla 

från läsåret 1998/99. Skolverket skriver att nackdelarna är större än fördelarna. Vidare ansåg 

Skolverket, att behörighetskraven borde ändras, men de vidareutvecklar inte i sin utredning hur de 

behöver ändras. 

6 Diskussion 

6.1 Analys av 1955 års yrkesskolreform 

Behörighetskrav 

Det räckte med att ha slutfört folkskolan respektive enhetsskolans 9y linje för att bli behörig till yrkes-

utbildning. Det fanns några undantag från denna bestämmelse: Hade eleven fått behörigt tillstånd att 

lämna skolan helt eller delvis var eleven fortfarande behörig att bli antagen till yrkesskolan. Eleven 

kunde sakna ovanstående kompetens, men var likväl behörig att bli antagen, i det fall eleven hade 

skaffat sig utbildning, praktisk erfarenhet, eller att yrkesskolan kunde anta att eleven skulle klara ut-

bildningen. 

Min tolkning utifrån kunskapstriangeln är att yrkesskolan värdesatte kunnandets (Techne) kunska-

per som förvärvats i yrkeslivet lika högt som kunskaperna från 9y. 

Diskussion om utredningarnas förslag 

Det fanns två utredningar som styrde denna läroplan, 1946 års skolkommission och SOU 1954:11. 

Dessa utredningar slog fast, att skolans kanske viktigaste uppgift var att fostra och ge kunskap om 

samhället och med arbetsmarknaden samplanera utbildningens kvalitet och kvantitet. SOU 1954:11 

slog fast att det viktigaste i denna skolform var yrkeskunskaper (Techne). Utrymmet för allmänbildan-

de ämnen var mycket litet. Det fanns möjlighet, att ta extra kurser för att läsa in 9g behörigheten i den-

na läroplan. 

Min tolkning av argumenten från utredarnas betänkande, var att lägga till ämnen i yrkesutbildning-

en från klokhetens (Fronesis) sida. För att kunna förmedla dessa kunskaper var ungdomarna tvungna 

att flyttas in i klassrummet. Det var förmodligen en av andledningarna till att yrkesutbildningen nu 

blev skolförlagd. Jag har funnit ytterligare en andledning i mitt källmaterial för att flytta in yrkesut-

bildningen till skolmiljö. Utredningen skrev: på grund utav arbetets specialisering och att arbetena 
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skall utföras snabbt och utan avbrott. Dessa skäl tillsammans gör, att man inte kan ålägga arbetaren 

utbildningsuppgifter också. Sverige var i stort behov av duktiga yrkesarbetare. Vid denna tidpunkt var 

verkstadsindustrin viktig för svensk ekonomi. 

Min tolkning av utredarnas argument är att de viktigaste kunskaperna att lära sig fanns på kunnan-

dets (Techne) sida, följt av klokhetens (Fronesis) kunskaper. Nu vilade yrkesutbildningen på två sidor 

av kunskapstriangeln, men dörren till vetandets (Episteme) sida stod nu på glänt. Det blev nämligen 

möjligt att läsa 9g kurserna i yrkesskolan som tillval. Denna läroplan var uppbyggd på att nå demokra-

ti genom kunskap, helt i linje med 1946 års skolkommissions rekommendationer. 

Utredningens mål för yrkeskunskaperna var, att den skulle vara en färdigutbildning. 

6.2 Analys av Lgy-70 

Behörighetskrav 

Det räckte med att ha slutfört grundskolan eller specialskolan med vissa obligatoriska ämnen för att bli 

behörig till yrkesutbildning. Förutom det fanns ett flertal andra möjligheter att bli antagen: bl.a. prak-

tikkvot, göra inträdesprov, praktisk erfarenhet samt styrka behörigheten. Sökande med utländsk bak-

grund och handikappade hade fått lättnader i behörighetskraven. 

Min tolkning utifrån kunskapstriangeln är att gymnasiets yrkeslinjer värdesatte kunnandets (Tech-

ne) kunskaper som förvärvats utanför grundskolan lika högt som kunskaper från grundskolan. Man 

hade kompletterat behörighetsreglerna, för att utlandsfödda och handikappade skulle få en chans till 

yrkesutbildning. 

Diskussion om utredningens förslag 

Punkt efter punkt konstaterar utredningen, att utbildningsfaktorn har mycket stor betydelse för ett 

lands utveckling. Exportindustrin kan bara hävda sig med avancerad teknik och hög kvalitet. Man 

måste ha en bred grund i utbildningen för att motverka en hård specialisering i en snäv sektor. Enkla 

tempobetonade arbeten kommer att försvinna till förmån för programstyrda maskiner. Det kommer att 

ställas större krav på kunnighet och omdöme, och förmåga att följa med i utvecklingen och lära nytt. 

Vid denna tidpunkt var inte behovet av manuella arbeten i industrin lika stort, utredarna såg framför 

sig en utveckling mot automatisering och avancerad teknik. Nu pratade man om en gedigen och ade-

kvat yrkeskunskap. Den tid som blev frilagd, skulle nu läggas på vetandet (Episteme) kunskaper. Må-

let var att förbereda ungdomarna till fortsatta studier. 

Min tolkning av argumenten från utredarnas betänkande, var att öka kunskapsinnehållet på vetan-

dets (Episteme) sida. Nu vilade yrkesutbildningen på tre sidor i kunskapstriangeln, men med en över-

vikt för vetandets (Episteme) och klokhetens (Fronesis) sida. Denna läroplan är en vidareutveckling av 

den förra läroplanen. Man ville få in ännu fler grupper av ungdomar för att försäkra sig om att demo-

kratiarbetet fortsatte och utökades med utlandsfödda ungdomar och handikappade (se rubrik 3.1.5  

s. 22). 
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Utredningens mål för yrkeskunskaperna var, att den grundläggande yrkesutbildningen skulle ge 

möjligheter till adekvata yrkeskunskaper. 

6.3 Analys av Lpf-94 

Behörighetskrav 

Jag kommer inte att beröra övergångsbehörighetskraven. Behörighetskraven som gäller från läsåret 

1998/99 fram till idag är, slutfört sista årskursen i grundskolan med godkända betyg i svenska, engels-

ka och matematik. 

Min tolkning utifrån kunskapstriangeln är att gymnasiets yrkesprogram värdesätter vetandets (Epis-

teme) kunskaper högst (som förvärvats i grundskolan) som förkunskaper till yrkesutbildning. Det finns 

inga undantag inskrivna i skollagen. Dessa krav är möjliga på grund av IV-programmet, som startades 

samtidigt med Lpf-94 (se bilaga 1). På det viset kan man säga ,att det finns lufthål i systemet. Behö-

righetskravet i Lpf-94 är ett paradigmskifte i svensk yrkesutbildningshistoria. Vetandets (Episteme) 

kunskap värderas nu som den viktigaste kunskapen till yrkesutbildning. Däremot kan man skönja en 

spricka mellan utbildningsdepartementets och skolverkets sakkunniga och politikerna. De förra förut-

såg redan 1997 att dessa krav skulle skapa orimliga konsekvenser för vissa grupper bl.a. invandrarele-

ver och föreslog vissa undantag (se sidorna 34 och 36). Upp till denna läroplans införande har 1946 års 

skolkommissions tankar styrt läroplanerna. Jag tror inte, att de generösa behörighetskraven i de tidiga-

re läroplanerna var en tillfällighet. Myndigheterna hade en utstakad plan. Målet var att med kunskap 

bygga ett demokratiskt samhälle. I denna läroplan har man för första gången satt behörighetskraven så 

att inte alla ungdomar blir antagna till yrkesutbildning. De ungdomar som inte uppnår behörighetskra-

ven kan inte heller få mer kunskap. Härmed avstannar deras personliga demokratitillväxt. Även dessa 

ungdomars försörjningsnivå och möjlighet att förbättra sitt liv minskar. Läroplanerna i utbildningsvä-

sendet har sedan 1946 års skolkommission varit starkt influerat av pragmatismens tankar, där demo-

krati är ett av de viktigaste målen. Pragmatismens kritik av klassicistiska utbildningsinriktningen är att 

den ser kunskap som ett egenvärde och ett ändamål i sig själv. I denna läroplan tolkar jag, att kunskap 

börjar bli överordnad demokratimålet (se rubrik 3.1.5 s. 22.). 

Diskussion om propositionens förslag 

Arbetslivet hade klagat på yrkesskickligheten hos de elever, som fått sin yrkesutbildning under Lgy-

70. Dessa klagomål användes som argument för att göra yrkesutbildningen treårig i Lpf-94. Tanken 

bakom det tredje året var att öka kunnandets (Techne) kunskaper i de yrkesförberedande programmen, 

genom arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Arbetslivet kräver mer än någonsin goda baskunskaper 

både i allmänna ämnen och i yrkesämnen. Den högre utbildningen måste i framtiden kunna rekrytera 

studerande från arbetslivet. Därför måste yrkesutbildningen ge en bred kompetens och en god grund 

för fortsatta studier samt skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Lösningen på argumenten för 

mer allmänna kunskaper (Episteme och Fronesis) blev, att alla elever på nationella program i denna 
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läroplan läser gemensamma kärnämnen. På grund av de gemensamma kärnämnena är det många ele-

ver som inte klarar av sina studier i Lpf-94 (se fotnot nr. 2 s. 8.). 

Min tolkning av argumenten från utredarnas betänkande, var att öka kunskapsinnehållet på vetan-

dets (Episteme) sida och kompensera detta med ett tredje år i gymnasiet för yrkeskunnandets (Techne) 

kunskaper. Nu vilar yrkesutbildningen på tre sidor i kunskapstriangel, men med en övervikt för vetan-

dets (Episteme) och klokhetens (Fronesis) sida, oavsett vilket program eleven går på.  

Utredningens mål för yrkeskunskaperna var: färdighetsutbildning måste alltid ske i arbetslivet. 

6.4 Analys av SOU 2008:27 

Behörighetskrav 

Godkänd i minst åtta ämnen, inklusive svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska, 

men det föreslås ett undantag. Huvudmannen har rätt att anta elever som saknar behörighet i engelska. 

Kommer ett undantag att räcka? Olle Josephson, chef för språkrådet, säger att forskningen visar, att 

det som är allra svårast att lära sig på ett främmande språk är matematik. ”Det abstrakta tänkandet och 

den precision som krävs, gör att man måste mobilisera alla sina intellektuella resurser, och de är språk-

ligt bundna”45. 

Min tolkning utifrån kunskapstriangeln är att den föreslagna GY-10 reformens yrkesprogram 

kommer att värdesätta vetandes (Episteme) och klokheten (Fronesis) kunskaper som förvärvats i 

grundskolan likvärdigt. Utredaren försvarar skärpningen av behörighetskraven med: det kommer bara 

att drabba en halv procent fler elever, jämfört med behörighetskraven i Lpf-94. Det är enligt utredaren, 

ändå en så liten chans, att dessa elever klarar gymnasiet. Det kan ju vara så, att majoriteten av yrkes-

eleverna, som inte uppnår slutbetyg inom fyra år i gymnasiet, gör det på grund av kärnämnena (se s. 8 

f.). De elever som inte uppnår slutbetyg efter fyra år i gymnasiet, har kanske lyckats lära sig ett yrke 

däremot. Men denna halva procent fler elever som inte kommer att nå behörighet till GY-10, stängs på 

sätt och vis ut dubbelt. De får inte heller chansen att lära sig ett yrke. 

Diskussion om utredningens förslag 

Jag kommer bara att diskutera argumenten från utredningen Framtidsvägen – en reformerad gymna-

sieskola. Utredning tar upp utredningen Åtta vägar till kunskap – en ny struktur för gymnasieskolan 

och konstaterar att denna utredning gick ut på att ytterligare teoretisera de yrkesförberedande utbild-

ningarna. Utredaren anser, att dagens yrkesprogram har blivit alltför teoretiserade och har för lite tid 

för yrkesämnena . Trots detta teoretiserande av gymnasieskolan konstaterar utredaren, att fler elever 

kommer från gymnasiets studieförberedande program sämre förberedda till högskolan. Argumentet för 

att höja behörighetskraven, förklarar utredaren med, att de extra fem godkända ämnena från  

                                                      
45 Ny Teknik, specialbilaga automation, s. 34 f. 
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grundskolan kommer att föra med sig, att grundskolans karaktär som bred medborgarutbildning (Fro-

nesis) betonas. 

Min tolkning av argumenten från utredarens betänkande, är att hon vill höja kunskapsnivån gene-

rellt på gymnasiet, Genom att karaktärsämnena till respektive linje kommer att prioriteras. T.ex. kun-

nandets (Techne) kunskaper för yrkeslinjerna och vetandets (Episteme) kunskaper för studieförbere-

dande linjer. Vad gäller klokhetens (Fronesis) kunskaper tolkar jag utredningen så att yrkeseleverna 

kommer att läsa dessa kärnämnen, men inte till lika hög nivå. I den planerade reformen GY-10 kom-

mer yrkesutbildningen att vila på tre sidor i kunskapstriangel, men med en viss övervikt på kunnandet 

(Techne) kunskaper i karaktärsämnena. 

Utredningens mål för yrkeskunskaperna är: yrkesutbildning skall leda till en yrkesexamen med er-

känd kompetens och anställningsbarhet. 

För de eleven som blir antagna till yrkesutbildning, tycker jag, att utredningens rekommendationer 

är bra. Eleven får lära sig mer inom sitt valda yrke, men för de ungdomar, som inte uppnår behörighet, 

är det en försämring. I detta betänkande har utredaren inkluderat lärlingsutbildning ”situerad kun-

skap”, men det är samma behörighetskrav som skall gälla för dessa elever, som för de elever som väl-

jer att vara inne på skolan. Under rubrik 3.1.2 berörs en studie där skräddarlärlingar gör avancerade 

tillskärningar utan formell matematikutbildning. Det skulle kunna gå att minska behörighetskraven på 

lärlingsutbildningarna och ändå få duktiga yrkesarbetare och demokratiska medborgare. Vidare tolkar 

jag att detta förslag är en fortsättning på förra läroplanens inslagna väg, att kunskapsmålet är överord-

nad demokratimålet. 

6.5 Metodreflektioner 

Nu när jag närmar mig slutet av studien, har jag förstått mer och mer hur viktigt det är, att forskaren 

förstår, varför ett teoretiskt perspektiv och analysmetod behövs. 

Källmaterialet till argumenten hämtade jag bara från en källa till respektive läroplan. Vad jag kun-

de ha gjort, var att inkludera källmaterial från följande dokument: SOU, Propositioner och Gymnasie-

utredningar. Jag kunde också ha inkluderat politiska partiers skolpolitiska ståndpunkter. Informationen 

från dessa källor skulle jag sedan ha vägt samman i analysen. Det skulle ha givit min studie en större 

validitet. Jag ändrade även mitt teoretiska perspektiv under arbetets gång och var obeslutsam länge 

med val av analysmetod. Antagligen skulle jag delvis ha samlat in annat material från de källor jag 

använde, om jag använt mig av nuvarande teoretiska perspektivet och analysmetod. Även detta har 

antagligen påverkat validiteten i studien. Det var inte lätt att finna de dokument som jag har använt i 

studien. Skulle jag även ha inkluderat ovanstående dokument, skulle jag ha behövt avgränsa studien. 

Jag har heller inte kunnat jämföra mitt resultat mot andra studiers resultat, på grund av att jag inte har 

hittat någon annan studie med liknande infallsvinkel på kunskapsbegreppet. 
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Detta intressanta ämne över den valda tidsperioden skulle kunna ha fördjupats ytterligare, men det 

får anstå till nästa uppsats. 

7 Sammanfattande diskussion 

7.1 En jämförelse läroplanerna emellan 

Yrkesutbildningen mellan 1955 och 1971 prioriterade att anta alla ungdomar, som sökte en yrkesut-

bildning. Det fanns två huvudargument till detta, det ena var att industrin och hantverksyrkena behöv-

de yrkesfolk. Det andra var att socialisera ungdomarna, att uppnå tillfredställelse i arbete och person-

lighetens framväxt. Kunskapsmålet till respektive yrke var färdighetsutbildning Denna läroplan erbjöd 

eleverna att läsa in 9g, för att alla ungdomar skulle ha en möjlighet att studera vidare. Därmed fanns 

alla kunskapsformerna, episteme, fronesis och techne på schemat i denna läroplan. Demokratimålet i 

pragmatismens tankar följs tydligt i denna läroplan, inte bara med retorik utan också med handling. 

Behörighetskraven i nästa läroplan, mellan åren 1971 och 1994 (Lgy-70) var snarlika. Men man 

hade ändrat behörighetskraven till förmån för ungdomar med utländsk härkomst och handikappade. 

Yrkesutbildningen i denna läroplan var tvåårig, och ledde inte till en färdigutbildning i yrket. Försäm-

ringen av yrkeskunskaperna blev följden av att man prioriterade de allmänbildande ämnena (Episteme 

och Fronesis) före karaktärsämnet. Detta för att bedömare började skönja en omställning av arbets-

uppgifter inom industrin och att samhället i stort skulle efterfråga större krav på kunskapsformerna 

episteme och fronesis. Även i denna läroplan fanns alla kunskapsformerna, episteme, fronesis och 

techne på schemat. Pragmatismens tankar, att kunskap leder till demokrati, förstärks i denna läroplan. 

I princip var alla ungdomar välkomna. 

Nuvarande läroplan (Lpf-94) innebär en stor skillnad mot tidigare läroplaner vad gäller behörig-

hetskraven för yrkesutbildning. För första gången i svensk utbildningshistoria används enbart vetan-

dets kunskaper (Episteme) i behörighetskraven för yrkesutbildning. Detta för att målet med studierna i 

Lpf-94 är att alla ungdomar skall lämna gymnasiet med högskolebehörighet och därmed möjliggöra ett 

livslångt lärande. Under föregående läroplan hade yrkesskickligheten enligt arbetslivet sjunkit. Denna 

kritik medförde att yrkesutbildningen blev treårig. Det tredje året skulle delvis användas till arbets-

platsförlagd utbildning (APU). I nuvarande läroplan finns alla kunskapsformerna, episteme, fronesis 

och techne på schemat. Men undervisningstiden i karaktärsämnet (Techne) räcker fortfarande inte 

(som i Lgy-70) till en färdigutbildning i yrket. Denna läroplans behörighetskrav gör att inte alla ung-

domar blir antagna till ett nationellt program. Konsekvensen blir, att vissa grupper inte blir erbjudna 

kunskaper över grundskolenivå. Därmed blir demokratimålet lidande och ungdomars möjlighet att 

förändra sina liv till det bättre minskas. 

Utredaren för den planerade gymnasiereformen GY-10, föreslår en tydlig skärpning av behörig-

hetskraven för yrkesutbildning, då hon föreslår, godkänt i minst åtta ämnen. Hennes förklaring till 
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skärpningen är att framhäva grundskolans karaktär som en bred medborgarutbildning. Utredaren öpp-

nar för en lättnad46 i behörighetskraven för ungdomar med utländsk härkomst. Utredarens utgångs-

punkt är att ge ungdomar en bra utbildning och landet en god kompetensförsörjning. Man föreslår att 

införa en lärlingsutbildning förutom yrkesprogram, som bägge skall leda till högskolekompetens. En 

stor skillnad mot de två föregående läroplanerna är, att återigen pratar man om en färdigutbildning i 

yrket. Cirkeln är sluten, vad gäller yrkeskunskaperna. I detta yrkesutbildningsförslag kommer alla 

kunskapsformerna, episteme, fronesis och techne att finnas på schemat. Karaktärsämnets (Techne) 

undervisningstid skall nu räcka till en färdigutbildning i yrket. Demokratimålet blir lite mer urholkat i 

detta förslag för de ungdomar, som inte uppnår behörighetskravet. 

7.2 Konsekvenser utifrån skolans och arbetslivets 
 krav 

Det finns många moment inom motorbranschen, men också inom andra fordon och tekniska bran-

scher, som inte kräver helhetskunskap/teori. Det skulle av den anledningen kunna vara möjligt att anta 

elever som inte har godkänt i kärnämnena och fostra in dem i ett yrke (se rubrik 3.1.2). Kärnämnena 

skulle kunna anpassas till karaktärsämnena (detta har branschfolk efterfrågat, se s. 16. rationella ko-

den), vilket idag tycks ske i mindre omfattning. Skulle detta göras i större skala än idag är det sanno-

likt, att fler yrkeselever skulle få kompletta slutbetyg från gymnasiet. 

När vi läser motorbranschens statistik (se bild 1, s. 41.) av olika kategorier av arbeten på fordons-

verkstäder, anser jag att den statistiken styrker mitt påstående: att man inte behöver teoretisera yrkes-

utbildningar till den grad som sker idag för alla elever. 80 till 90 procent av arbetsmomenten enligt 

bilden nedan visar tydligt att majoriteten av felen på fordonen47 inte kräver att alla mekanikerna har en 

total helhetskunskap av fordonet (främst elsystemet och motorarbetena), vilket de duktigaste eleverna 

på ett nationellt program kan erbjudas i bästa fall och anamma. Liknande statistik från andra bransch-

organisationer skulle troligen uppvisa snarlika resultat. 

Om vi överhuvudtaget måste spärra elever med hjälp av behörighetskrav att bli antagna till natio-

nella program skulle (förutom de yrken som kräver licenser och behörigheter) ett PRIV program av C-

modellen48 vara ett komplement till nationella yrkesprogram för ungdomar, som av olika anledningar 

inte har uppnått behörighetskraven. 

                                                      
46 ”Möjlighet till undantag från kravet på minst godkänt i engelska. Huvudmannen har rätt att till program 

anta elever, som av särskilda skäl saknar behörighet i engelska [...]”. 

47 Man kan ta bort hälften av procentsatsen på el och motorarbetena till en mekaniker som har en större 

systemkunskap. Sedan kan man lägga till rekonditionering, styling ljud, trädgårdsmaskiner, cyklar och 

mopeder dessa branscher har växt senaste decenniet, det är arbeten som passar i allra högsta grad för 

ungdomar som har genomgått en fordonsutbildning. 

48 Se Bilaga 1. 
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Ett av de viktigaste målen som skolsystemet skall uppnå med ungdomar (se citat s. 27 och rubrik 

3.1.5) är att fostra dem till demokratiska medborgare och som är aktiva i samhällsdebatten. Då kan 

man ifrågasätta vad som händer med de ungdomar, som inte blir antagna till yrkesutbildning? Särskilt 

när procentuellt sett den största elevgruppen på IV-programmen är invandrarungdomar. De ungdomar 

som inte har växt upp i Sverige eller andra industrialiserade länder, har inte nödvändigtvis gått i skolor 

med samma läroplanskod (se s. 15 f.) som ungdomar födda i Sverige. Även om de har växt upp i Sve-

rige har de inte nödvändigtvis samma syn på demokrati och samhällsfrågor, som svenska samhället 

strävar emot. Därför borde det vara viktigt, att vi inte utesluter dessa elever eller någon annan elev. 

Det kan medföra, att vi får en grupp ungdomar med ”betydande disciplinproblem” (se s. 13 f.). 

 

 
 

7.3 Olika kunskapsformers betydelse inom de 
 studieförberedande och de yrkesförberedande 
 programmen 

Under min studie har en intressant tanke utkristalliserats, på grund utav mitt val av teoretiskt perspek-

tiv. Jag vill inte påstå att jag kan säga att det är ett tydligt resultat i mitt arbete, men om man ser på 

kunskapstriangeln (Episteme, Techne och Fronesis) och Bernt Gustavssons utsaga, ”Alla tre har sitt 

berättigande och alla tre behövs för en bra utbildning” (se s. 18.). Då kan man fråga sig om det är så i 

Bild 1
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verkligheten för alla elever? Ifall man tittar på läroplanen Lpf-94 i ovan utsaga och följande synvinkel: 

Studieförberedande programs elever kan koncentrera sig på ämnena, episteme och fronesis. I dessa 

ämnen är de duktiga och motiverade (de behöver inte lära sig ett yrke också, som reserv för framti-

den). Yrkesförberedande programs elever skall däremot läsa in kunskaper från alla tre sidorna (som 

reserv, ifall de behöver kompetensutbildning eller vidareutbilda sig). Det kan tolkas som att det begärs 

mer av elever på yrkesprogrammen än andra elever. Om jag generaliserar, så är många yrkeselever 

mindre studiemotiverade, i alla fall i de ämnen, som är på vetandets och klokhetens sida. Resultatet av 

denna snedfördelning i förväntad kunskapsintag blir att yrkeselevernas studieresultat blir lidande (se 

fotnot 2 s. 8). Ett annat sätt att se det på, skulle kunna vara ifall de studieförberedande programmens 

elever (som hantverkare uttrycker sig, ”de med tummen mitt i handen”) skulle vara tvungna att läsa 

lika många poäng från kunnandets sida av triangeln som yrkeselever läser från vetandets sida. Skulle 

det synas i slutbetygen på de studieförberedande programmens elever? Lika väl som det syns i yrkes-

elevers slutbetyg. 

Detta skulle kunna vara en fråga för fortsatt forskning. 

8 Personliga funderingar 

Som jag skrev i inledningen, blev jag väldigt förvånad och besviken på dagens svenska utbildningspo-

litik, när jag läsåret 2000/2001 började arbeta som elevassistent och förstod, att behörighetskraven i 

Lpf-94 utestängde en del ungdomar för yrkesutbildning. Att fördjupa mina kunskaper i behörighets-

kravens framväxt hade jag därmed ett egenintresse i. 

Min livserfarenhet som: elev i yrkesskolan på 70-talet, arbete i Östafrika, arbete som fordonsmeka-

niker och gymnasielärare gör att jag känner jag mig trygg att uttala mig i denna fråga och vill hävda att 

man inte behöver utestänga elever från yrkesutbildningar på grund av att de inte har godkänt i kärn-

ämnen. En av de mest betydelsefulla omständigheterna för studieresultatet är elevens motivation. Istäl-

let för att utestänga elever som man gör i Lpf-94, låt dem bli antagna efter meritpoäng, till den yrkes-

utbildning de sökt. Visar det sig att någon elev inte följer kursplanen (även med extrastöd), då bör 

eleven erbjudas att byta inriktning till någon för honom/henne mer passande utbildning. Då har alla 

ungdomar fått en chans och det skulle jag kalla en skola för alla. 

Utredningen SOU 2008:27 är bra på många punkter enligt min uppfattning, men inte vad gäller be-

hörighetskraven. Jag får hoppas att riksdagen inte godkänner dessa krav, innan de ses över grundligt 

och belyses med de senaste vetenskapliga kunskaperna. Ifall kraven kommer att genomföras i nästa 

gymnasiereform, kommer det medföra större skillnader mellan de grupper som talar och förstår svens-

ka bra och de grupper som talar och förstår svenska sämre. Redan innan behörighetskraven för Lpf-94 

började användas läsåret 1998/99, fick beslutsfattarna rapporter från utbildningsdepartementets och 

skolverkets sakkunniga. Tjänstemännen informerade politikerna, att de föreslagna behörighetskraven 
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för Lpf-94 skulle inverka negativt på vissa elevgrupper. Tyvärr så beaktade man inte detta inför beslu-

tet. Förhoppningsvis tar man denna gång frågan med behörighetskraven på större allvar, innan beslutet 

till en ny gymnasiereform fastställs i riksdagen. 

Jag hade en personlig baktanke med min studie. Jag ville se in i framtiden. Det jag hade hoppats på, 

var att fler ungdomar, som så önskade, skulle få möjlighet till en yrkesutbildning i GY-10. Jag tvivlar 

på att utredaren får rätt när hon kommenterar de tydligt skärpta behörighetskraven, ”[...] troligen inte 

att innebära någon större förändring i antal obehöriga elever. Våren 2006 skulle denna förändring en-

dast ha betytt en procentuell ökning med ungefär en halv procentenhet, från 10,5 till 11 procent”49. Jag 

skulle ha sett ljusare på framtiden om de föreslagna behörighetskraven skulle möjliggöra att 0,5 % fler 

elever (eller ännu fler) skulle erbjudas en yrkesutbildning i nästa gymnasiereform. 

En annan farhåga som har framträtt i mitt sinne, efter min studie är avslutad, är följande: 1946 års 

skolkommission förde in pragmatismens tankar i svenska läroplaner. Dessa tankar är enligt Bernt Gus-

tavsson: ”Tanken om demokrati finns här inbyggd i själva konceptionen om kunskap. Demokrati i 

vidaste mening som ett sätt att leva samman, en gemensam och kommunicerad erfarenhet”. I klassicis-

tiska utbildningsinriktningen har kunskapen ett egenvärde och är ett ändamål i sig själv. I Lpf-94 och 

den planerade GY-10 reformen kan man börja skönja tendenser bort från pragmatismen. Ett tecken till 

det är enligt mig, att behörighetskraven förhindrar alla ungdomar från att få tillgång till kunskap över 

grundnivån. Jag återvänder så till mitt grundintresse med delvis nya erfarenheter - frågan är då vilka 

ungdomar som innesluts och vilka som utesluts, och i förlängningen, vilka konsekvenser det får i sam-

hället? 

 
 
 
 

9 Litteratur 

Tryckt material 

 Bergström, Göran. & Boréus, Kristina. (2005). Textens mening och makt. 

 2:a rev. uppl. Lund: studentlitteratur. ISBN 978-91-44-04274-9 

 Elmgren m.fl. (1959). Skolan och differentieringen. Almqvist & Wiksell/Geber 

 Gustavsson, Bernt. (2002). Vad är kunskap? Stockholm: Statens skolverk. 

 ISBN 91-85009-19-9 

 Linde, Göran. (2006). Det skall ni veta! 2:a rev. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 ISBN 91-44-00501-6 

                                                      
49 SOU 2008:27, Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola, s.554. 



 44

 Lindensjö, Bo. & Lundgren, Ulf P. (2002). Utbildningsreformer och politisk 

 styrning, 2:a tryck. Stockholm: HLS Förlag. ISBN: 91-7656-487-8 

 Lund, Ulf P. (1979). Att organisera omvärlden. Vällingby: Liber förlag. 

 ISBN 91-38-04729-2 

 Patel, Runa. Davidson, Bo. (2003). Forskningsmetodikens grunder, 3:e uppl. 

 Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02288-3 

 SOU 1948:27–39 1946 års skolkommissions betänkande 

 SOU 1954:11 Betänkande av 1952 års yrkesutbildningssakkunniga 

 SOU 1966:3 Yrkesutbildningsberedningen 

 SOU 1992:59 Läraruppdraget 

 SOU 1992:86 Ett nytt betygssystem 

 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap – en ny struktur för gymnasieskolan 

 SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola 

 Proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och 

 vuxenutbildningen 

 Proposition 1992/93:250 En ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, 

 komvux, gymnasiesärskolan och särvux 

 Regeringskansliet Dir.2007:8 En reformerad gymnasieskola 

 Skolverket Dnr nr 2000:1491 Konsekvenser av de nya behörighetsreglerna till 

 gymnasieskolan 

 SFS 1955. Nr 503, Kungl. Maj:ts stadga för stadsunderstödda yrkesskolor 

 (yrkesskolstadga); 3 Kap. Elever 

 SFS 1966:24 Om grundskolans kompetensvärde m.m. 5§  

 SFS 1970:290 Intagning av elever 

aktuellt FRÅN SKOLÖVERSTYRELSEN ÅRG. 24 1970/71, 39. Bestämmelser för 

 intagning av elever i gymnasieskolan för läsåret 1971/72. 

 Utbildningsväsendets författningsböcker 1994/95 Del 2, 1995 Fritzes förslag AB. 

 ISBN 91-38-35004-1 

 Utbildningsväsendets författningsböcker 1995/96, Del 2 

 Skollag och skolförordningar SOS 1991. Allmänna förlaget. Stockholm 1991. 

 ISBN 91-47-03339-8 

 Utbildningsdepartementet 1997:78 

 Johannsson, Morgan. (2007). ”Vi måste göra upp med fp om skolan”. 

 Dagens Nyheter. DN debatt, 19 september 2007. 

 Gunnarsson, Helena. (2008). SVEKET mot yrkeseleverna. Dagens Arbete 

 Ny Teknik, Specialbilaga Automation, 14 maj 2008, Nr 20 

 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A51relaterade betyg 



 45

Otryckt material 

 Sveriges Radio P1, Studio Ett, måndag 21 april 2008, 17:19-17:33. Producent:

 Monika Sarinen. 

 

Bilaga 

 Bilaga 1 IV och Priv 

Gymnasiets individuella program (IV) startade samtidigt med 1991 års gymnasiereform. Denna linje 

blev ett av kommunens verktyg i uppföljningsansvaret av ungdomar och det lagstadgade kravet från 

1juli 1992, att erbjuda alla ungdomar upp till 20 år en gymnasieutbildning50. I Utbildningsväsendets 

författningsböcker 1995/96 del 251 (UFB) står det, att syftet med IV kan vara att stimulera eleverna, att 

senare gå över till ett nationellt eller specialutformat program, men också vara ett alternativ för de 

elever som hade hoppat av ett nationellt program samt möta speciella behov hos eleven. Elever som 

saknade behörighet till ett nationellt program fick chansen att läsa upp sina betyg och under tiden kun-

de eleverna få en introduktion till yrken, som de var intresserade att söka till. 

Lärlingsutbildningen kom att tillhöra IV-programmet i denna gymnasiereform. Det står i UFB52 om 

lärlingsutbildningen, att denna utbildningsform kan göra det möjligt för ungdomar att förena en an-

ställning, som syftar till yrkesutbildning med studier av vissa ämnen i gymnasieskolan och även avse 

utbildning för udda yrken. 

PRIV växte fram ur IV-programmet och infördes till läsåret 2000/01 på grund av att IV-

programmet hade fått låg status sedan starten. I skolverkets skrivelse Dnr nr 2000:149153 beskrivs 

tanken och reglerna för PRIV. Man börjar med att skriva ”Att erbjuda en gymnasieskola för alla inne-

bär höga kvalitetskrav på verksamheten inom såväl grund- som gymnasieskola”. Syftet med PRIV var 

att erbjuda elever, som inte hade behörighet att söka till ett nationellt program, en möjlighet att läsa 

upp sin behörighet samtidigt som de fick börja med kurserna från något nationellt program. 

Det växte fram tre tolkningar av PRIV: A, B och C modellen. A-modellen var för elever, som var 

väldigt nära en behörighet. De läste in sin behörighet 2-3 timmar i veckan per ämne och resten av tiden 

följde de utbildningen på ett nationellt program. B-modellen var för elever, som behövde mer tid och 

stöd. Ofta saknade de behörighet i ett par eller alla tre behörighetsämnena. Dessa elever behövde ofta 
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1 till 2 preparandår, innan de var behöriga till ett nationellt program. C-modellen vände sig till de ele-

ver som behövde ännu mera stöd och tid. Målet här var inte i första hand att slussas in på ett nationellt 

program, utan att erbjuda en längre yrkesutbildning, som skulle underlätta för eleven att etablera sig på 

arbetsmarknaden efter gymnasieskolan. 

I en utvärdering från skolverket54 konstateras, att A och B modellen följer tanken bakom PRIV. 

Eleverna skall slussas in på nationella program, men målet i C-modellen är ”bara” för att få en utbild-

ning inom det individuella programmet, som underlättar elevens anställningsbarhet. Med C-modellen 

får ungdomar en chans till yrkesutbildning, utan att ha behörighet till ett nationellt program. Det är 

dock inte en komplett utbildning i och med att det inte finns fasta ramar för hur många timmar skolan 

behöver erbjuda utbildning. 
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