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OBEHÖRIGA ATT UNDERKÄNNA
Reformer för en skola som hjälper
– inte stjälper – alla elever att bli behöriga
till de nationella gymnasieprogrammen

Införandet av målrelaterade betyg i grundskolan har öppnat för att elever kan
bli underkända. Detta i kombination med krav på att bli godkänd i kärnämnen
och ytterligare ämnen för att bli behörig att söka gymnasieskolans nationella
program har lett till att allt fler elever blivit utspärrade. Ribban för att bli behörig
har dessutom skärpts, vilket inneburit att ännu fler elever hamnat i gruppen
obehöriga.
Gruppen som inte blir behörig att söka gymnasieskolans nationella program
har successivt ökat. Vårterminen 2018 var det 15,6 procent av eleverna som
lämnade grundskolan som inte var behöriga att söka till gymnasieskolans
nationella program. Den procentandelen motsvarar 17 400 elever.
Det är fyra gånger vanligare att elever vars föräldrar har en kortare utbildning
inte blir behöriga till gymnasieskolans nationella program jämfört med elever
vars föräldrar har en högskoleutbildning.
Därutöver finns en överrepresentation av invandrade elever bland de som
blir obehöriga att söka till gymnasieskolans program. Det gäller särskilt när
elever invandrat till Sverige och börjar direkt i någon av grundskolans högre
klasser. Samtidigt kan inte invandringen enskilt förklara ökningen av elever
som inte blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.
Andelen nyanlända som börjat direkt i årskurs 6–9 och inte blir behöriga till
gymnasieskolan är över 70 procent. I antal är det dock fler svenskfödda elever
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med svenskfödda föräldrar som inte blir behöriga.

Huvuddelen av de elever som lämnar grundskolan utan att bli behöriga fortsätter på något av gymnasieskolans introduktionsprogram. Syftet med introduktionsprogrammen är att få fler att senare fortsätta på gymnasieskolans
nationella program eller på annat sätt etablera sig på arbetsmarknaden.
Resultaten är emellertid nedslående när det gäller att stimulera till fortsatta
gymnasiestudier. Av de elever som lämnade grundskolan 1998 och var obehöriga att söka till gymnasieskolans nationella program hade 48,5 procent
avslutat en treårig gymnasieutbildning 19 år senare. Motsvarande andel för
de elever som blev behöriga 1998 var 90 procent.
Sverige har en obligatorisk grundskola för alla, men grundskolan är i dag
utformad på ett sådant sätt att alla inte har möjlighet att lämna skolan som
godkända elever. I stället får knappt 7 procent av eleverna beskedet att de
är underkända i flera ämnen och därmed inte behöriga att söka gymnasieskolans nationella program. Denna ordning strider mot grundtanken med
grundskolan, att ge alla elever en likvärdig utbildning.
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INLEDNING
Denna studie handlar om de elever som lämnar grundskolan och inte blir
behöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram på grund av att de blivit
underkända i ett eller flera ämnen. Problemet med att elever som slutade grundskolan inte blev behöriga att söka till gymnasieskolan uppstod i samband med
övergången från relativa till målrelaterade betyg under 1990-talet. Då infördes
betygsnivån underkänd. Därefter har andelen obehöriga elever successivt ökat.
I denna studie undersöks vilka elever som inte blir behöriga och varför. Själva
utgångspunkten är att det är problematiskt att stora grupper lämnar den obligatoriska grundskolan och blir underkända i ett eller flera ämnen och därmed inte
har rätt att söka till ett nationellt program i gymnasieskolan. I de avslutande avsnitten i studien diskuteras hur denna utsortering ska kunna åtgärdas. Flera
konkreta förslag presenteras.

METOD
Studien bygger till stora delar på statistik som har presenterats av SCB, Skolverket och dess databaser. I några fall har myndigheterna tagit fram ny statistik
för denna studie. Därutöver har en rad andra källor använts, bland annat skolhistoriska texter om övergången från relativa till målrelaterade betyg samt en
rad artiklar och underlag om effekten av att grundskoleelever inte blir behöriga
för fortsatta studier och vad som händer med dessa elever. Utöver detta har
ett antal intervjuer genomförts. Längst bak i studien finns en förteckning med
källor och intervjuade personer.
Som framgår av studien finns olika nivåer för behörighet till gymnasieskolans
program. Lägst är kraven till yrkesprogrammen, för de högskoleförberedande
programmen tillkommer ytterligare krav. När det i studien enbart står om behörigheten till gymnasieskolans nationella program åsyftas yrkesprogrammen.
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BAKGRUND – EN FÖRÄNDRING AV
BETYGSSYSTEMET
Efter åratal av debatt om betygssystemet övergavs det tidigare relativa betygssystemet under 1990-talet. En första proposition om ett målrelaterat betygssystem
lades fram av den borgerliga regeringen 1993. Förslaget kom emellertid att revideras av den nytillträdda socialdemokratiska regeringen 1994 som minskade
antalet betygssteg till tre: godkänt och väl godkänt och mycket väl godkänt.
Hösten 1996 fick de första eleverna i årskurs 8 målrelaterade betyg. Våren 1998
delades målrelaterade betyg för första gången ut som slutbetyg i grundskolan.
En borgerlig regering skulle emellertid komma att ändra betygsskalan igen.
I samband med att en ny läroplan började gälla 2011 (Lgr 11) infördes den nuvarande sexgradiga skalan där F är underkänt.
Förändringarna av betygssystemet hade föregåtts av en rad utredningar. Uppfattningen var att det målrelaterade betygssystemet skulle bidra till en generell
höjning av kunskapsnivån, något som inte har kommit att ske, tvärtom har
kunskapsnivån i grundskolan försämrats i internationellt avseende. De sjunkande
resultaten skulle dock komma längre fram, en bit in på 2000-talet och inte när de
målrelaterade betygen infördes. Vid tiden för införandet av de målrelaterade
betygen presterade den svenska skolan fortfarande väl i internationellt avseende.
Ännu mer uppseendeväckande är att utredningarna som föreslog målrelaterade
betyg inte uppmärksammade att en stor grupp av elever skulle kunna bli underkända i centrala ämnen och därmed bli obehöriga till
Övergången till ett
målrelaterat betygssystem
innebar med andra ord att
elever kunde bli underkända
i ämnen när de lämnade den
obligatoriska grundskolan.

gymnasieskolans program. En avgörande skillnad mellan
det relativa betygssystemet och det målrelaterade systemet är att det lägsta betyget, 1, i det relativa systemet
inte innebar att eleven blev underkänd. Trots 1:or i betyget var det möjligt att söka till gymnasieskolan. Alla som
hade varit närvarande fick ett betyg och kunde söka till
gymnasieskolan. Den grupp som hade ett eller flera streck
på grund av hög frånvaro var däremot utestängda, men

det handlade om några få procent. Övergången till ett målrelaterat betygssystem
innebar med andra ord att elever kunde bli underkända i ämnen när de lämnade
den obligatoriska grundskolan.
Skolforskaren och utbildningshistorikern Magnus Hultén har i tidskriften Vägval i skolans historia beskrivit den chock som inledningsvis uppstod när media
och allmänhet plötsligt blev varse att många elever blev underkända i ett eller
flera ämnen. Den betygsberedning som förberett det förändrade betygssystemet
hade inte alls förutsett den konsekvensen, ingen annan heller. Tvärtom antog
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utredningen att kraven skulle komma att ligga på en sådan nivå att alla elever
klarade dem. Det som ytterligare förvärrade läget var de stora nedskärningarna
av lärartimmar som genomfördes under 1990-talet. En konsekvens blev att
specialundervisningen skars ner tillsammans med undervisning i hemspråk.
De elever som behövde extra stöd fick det inte.
Snart stod det dock klart för allmänheten att en radikal förändring hade
inträffat. Redan 1997 kunde man läsa följande i Svenska Dagbladet: ”Tillskyndarna av de nya betygen menar att de är ett bra mått på om skolan uppnår sina
mål, mer än att de är bedömningar om den enskilde eleven. Men det är en klen
tröst för den som sitter där med sin betygslucka och själv funderar på hur den
ska fyllas.”1
Parallellt med övergången till målrelaterade betyg reformerades gymnasieskolan.
Det första beslutet om ett kursutformat programgymnasium fattades av riksdagen redan 1991 och kom att genomföras successivt under läsårsperioden
1992/93–1995/96. Den nya gymnasieskolan fick 16 nationella program, sex högskoleförberedande och tolv yrkesprogram. Dessutom infördes det så kallade
individuella programmet för ungdomar som inte sökt eller inte kommit in på
ett nationellt program. I dag kallas detta program för introduktionsprogrammet
och är främst till för elever som lämnat grundskolan och inte blivit behöriga
till gymnasieskolan.
Från och med läsåret 1998/99 infördes krav på godkända kärnämnesbetyg i
matematik, svenska och engelska från grundskolan för att bli antagen till ett
yrkesprogram. Fram till dess hade andelen elever som gick igenom gymnasieskolan successivt ökat. I och med detta beslut vändes trenden och andelen började minska. År 2011 skärptes kraven ytterligare för att bli behörig att söka till
ett yrkesprogram (och där kraven är ännu högre för att bli behörig att söka ett
högskoleförberedande program).2
I och med detta får Sverige en tredelad gymnasieskola. En grupp elever fortsätter
att studera på ett högskoleförberedande program, en annan grupp på ett yrkesprogram och en tredje grupp hänvisas till introduktionsprogram. En annan
konsekvens blir att en mindre andel av eleverna än någonsin går igenom ett
nationellt gymnasieprogram.

1

Hultén, Magnus, Hur Sverige fick målrelaterade betyg, Tidskriften Vägval i skolans historia, Föreningen
svensk undervisningshistoria, 27/1, 2019.
https://undervisningshistoria.se/hur-sverige-fick-malrelaterade-betyg/ Se även: Hultén, Magnus & Lundahl,
Christian, Betyg och bedömning i en marknadsutsatt skola, ingår i antologin Skolan, marknaden och framtiden, red Dahlstedt, Magnus & Fejes, Andreas, Studentlitteratur, 2018.

2

Holmlund, Helena, Häggblom, Josefin, Lindahl, Erica, Martinson, Sara, Sjögren, Anna, Vikman,
Ulrika & Öckert, Björn, Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola,
IFAU, Rapport 2014:25.
https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2014/r-2014-25-decentralisering-skolval-och-friskolor.pdf

tankesmedjan

|9

rapport nr 5 | 2019

obehöriga att underkänna

RÅDANDE KRAV FÖR ATT BLI BEHÖRIG
TILL GYMNASIESKOLAN
För att bli behörig till gymnasieskolans nationella program krävs att eleven ska
ha godkända betyg i ämnena engelska, matematik och svenska eller svenska som
andra språk. Inför höstterminen 2011 skärptes kraven ytterligare. I och med de
nya behörighetskraven ska eleverna nu, utöver godkända betyg (A– E) i ovan
nämnda ämnen även ha godkänt i minst fem ämnen till. Det ställs också högre
krav på att bli behörig till de högskoleförberedande programmen jämfört med
yrkesprogrammen.
Till yrkesprogrammen är kraven, i enlighet vad som står ovan: behörighet i
svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska + fem övriga ämnen.3
Till högskoleförberedande program ser kraven ut som följer:
Estetiska program: behörighet i svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska + nio övriga ämnen.
Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen: behörighet
i svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap + fem övriga ämnen.
Naturvetenskapliga program och teknikprogrammen: svenska/svenska
som andra språk, matematik, engelska, biologi, fysik, kemi + sex övriga
ämnen.4

3

I vissa särskilda fall kan undantag göras i ämnet engelska och en elev kan bli behörig trots att han eller
hon blivit underkänd i ämnet.

4

Skolverket, Slutbetyg i grundskolan, våren 2018, 2018-08-27.
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/
wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3983.pdf?k=3983
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BEHÖRIGHETEN TILL GYMNASIESKOLANS NATIONELLA PROGRAM
VÅREN 2018
Våren 2018 var 84,4 procent av de elever som slutade grundskolan behöriga
till gymnasieskolans yrkesprogram. Det betyder samtidigt att 15,6 procent av
eleverna inte var behöriga att söka till ett nationellt gymnasieprogram.
Detta innebär att omkring 17 200 elever saknade behörighet till gymnasieskolans
nationella program.5

FÖRÄNDRING ÖVER TID
De nya målrelaterade betygen där elever kan bli underkända användes, som
nämnts tidigare, för första gången som slutbetyg i grundskolan vårterminen
1998. Det innebar omedelbart en ökning av andelen elever som inte blev behöriga
att söka till gymnasieskolans nationella program från några få procent (elever
som hade fått streck i betyg) till knappt 10 procent. Detta trots att inget tyder
på att kunskapsresultaten vid den tidpunkten hade försämrats. I Pisa-undersökningen från 2000 låg de svenska eleverna fortfarande över OECD-snittet. Sedan
dess har andelen som inte blir behöriga till gymnasieskolans program successivt
ökat. År 2003 hade andelen ökat till 8 procent, 2008 till 11 procent, 2013 till 12
procent för att därefter fortsätta till dagens nivåer på drygt 15 procent.6
För de som lämnade grundskolan våren 2018 skedde dock för första gången
ett visst trendbrott och andelen elever som blev behöriga ökade något. Nästan
hela denna ökning skedde bland pojkarna, en ökning med 3,1 procentenheter
till 82,3 procent. För flickorna var ökningen endast 0,3 procentenheter, till 86,7
procent.
En hypotes som bland annat förts fram av skolforskaren och nationalekonomen
Johan Vlachos är att ökningen av andelen behöriga elever framför allt beror på
att flyktinginvandringen har minskat och att det därför blivit färre elever som
börjar direkt i någon av de högre årskurserna i grundskolan och därmed färre
elever som har särskilt svårt att klara kravet på behörighet när de några år
senare lämnar grundskolan. I en kommentar till Skolverkets statistik skriver

5
6

Ibid.
SCB, Hur gick det för eleverna som var obehöriga till gymnasieskolan?, 2018.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/analyser-och-statistik-om-befolkningens-utbildning/pong/statistiknyhet/analyser-och-statistik-om-befolkningens-utbildning2/
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Vlachos: ”Vad gäller gymnasiebehörighet så är i princip det enda som hänt de
senaste åren att andelen nyanlända först ökade för att sedan minska. Detta
ledde till att andelen behöriga först minskade för att sedan öka.”7 Den tesen kan
mycket väl stämma och den understöds av Skolverkets statistik. Våren 2017
bestod elevsammansättningen i årskurs 9 av 12 procent pojkar som var nyanlända, våren 2018 hade den andelen minskat till 9 proDet är samtidigt vanskligt
att över tid dra slutsatser
om korrelationen mellan
andelen nyanlända elever
och resultaten i skolan.

cent. För flickor var motsvarande andel 5 procent 2018
och 6 procent 2017. Dels har alltså andelen nyanlända
pojkar varit större än andelen nyanlända flickor, dels har
minskningen av andelen nyanlända pojkar varit större än
minskningen av andelen nyanlända flickor. Det är samtidigt vanskligt att över tid dra slutsatser om korrelationen
mellan andelen nyanlända elever och resultaten i skolan.

Utöver att antalet nyanlända har varierat kraftigt mellan olika år har det också
skett stora variationer när det gäller var de nyanlända kommer ifrån, vilken utbildningsbakgrund de har och hur åldersstrukturen ser ut (det vill säga i vilka
årskurser de flesta börjar).8

BEHÖRIGHET – FLICKOR OCH POJKAR
Av de pojkar som slutade grundskolan våren 2018 var det 17,7 procent som inte
blev behöriga till gymnasieskolans nationella program. För flickor var motsvarande andel 13,3 procent, det vill säga en skillnad på 4,4 procentenheter. Det är
med andra ord en betydande skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller
hur stor andelen är som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

BEHÖRIGHET – FÖRÄLDRARNAS
UTBILDNINGSNIVÅ
Andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram (varav
också flera blir behöriga till de högskoleförberedande programmen) är betydligt
högre bland elever som har minst en förälder med eftergymnasial utbildning
jämfört med elever vars föräldrar har högst förgymnasial eller gymnasial utbildning.
Totalt sett är det ungefär fyra gånger vanligare att elever vars föräldrar saknar
eftergymnasial utbildning inte blir behöriga till gymnasieskolans nationella pro7

Kommentar på twitter från Jonas Vlachos, 28/9, 2018.
https://twitter.com/jonasvlachos/status/1045602337287491586

8

Skolverket, Slutbetyg i grundskolan, våren 2018, 2018-08-27.
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/
wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3983.pdf?k=3983
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gram jämfört med elever där minst en förälder har en eftergymnasial utbildning.
Klassaspekten är med andra ord synnerligen stark.
Under de senaste fyra åren har det skett en svag ökning av andelen elever som
inte blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Det gäller både bland
lever vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning och bland elever där minst
en förälder har det.9

FAKTA:
Förändring över tid, andelen elever som inte blir behöriga till gymnasieskolans nationella program utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund.
Bland elever som har minst en förälder med eftergymnasial utbildning
har andelen som inte blivit behöriga till gymnasieskolans nationella program sett ut på följande sett under de fyra senaste åren:
2015: 6,0 procent.
2016: 5,6 procent.
2017: 6,6 procent.
2018: 6,5 procent.
Bland elever vars föräldrar har högst förgymnasial eller gymnasial
utbildning har andelen som inte blivit behöriga till gymnasieskolans
nationella program sett ut på följande sett under de fyra senaste åren:
2015: 20,6 procent.
2016: 19,3 procent.
2017: 22,9 procent.
2018: 22,9 procent.10

9

Skolverket, Slutbetyg i grundskolan, våren 2018, 2018-08-27.
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/
wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3983.pdf?k=3983

10 Ibid.
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BEHÖRIGHET – BARN TILL
ENSAMSTÅENDE FÖRÄLDRAR MED
EKONOMISKT BISTÅND
Andelen elever som slutar grundskolan och är obehöriga till gymnasieskolans
nationella program är särskilt hög bland barn till ensamstående föräldrar som
har ekonomiskt bistånd. Enligt statistik från SCB lämnade
En slutsats är att det finns
en viss korrelation mellan
möjligheten att bli behörig
och relativ fattigdom.

58 procent av pojkarna och 57 procent av flickorna i
denna grupp grundskolan utan behörighet att söka till
gymnasieskolans program. Det betyder att mer än varannan elev med ensamstående förälder med ekonomiskt
bistånd inte hade rätt att söka vidare till gymnasieskolans
nationella program. En slutsats är att det finns en viss

korrelation mellan möjligheten att bli behörig och relativ fattigdom. (SCB:s
studie avser elever som lämnade grundskolan 2013.)11

BEHÖRIGHET – INRIKES FÖDDA
KONTRA UTRIKES FÖDDA
Andelen elever som blir behöriga från grundskolan är högre för inrikes födda
än för utrikes födda som kommit till Sverige före ordinarie skolstart. Även
bland elever som är födda i Sverige men där föräldrarna är utrikes födda är
det vanligare att bli obehörig till gymnasieskolans nationella program jämfört
med inrikes födda där föräldrarna är födda i Sverige. Bland utrikesfödda elever
ökar sannolikheten för att inte bli behörig till gymnasieskolans program om
eleverna kommit direkt till en högre årskurs i grundskolan.

11 SCB, Hur gick det för eleverna som var obehöriga till gymnasieskolan?, 2018.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/analyser-och-statistik-om-befolkningens-utbildning/pong/statistiknyhet/analyser-och-statistik-om-befolkningens-utbildning2/
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FAKTA
Andelen elever som lämnade grundskolan 2018 och inte blev behöriga
till gymnasieskolans nationella program:
Elever födda i Sverige med svenskfödda föräldrar: 9,1 procent.
Elever födda i Sverige med minst en utlandsfödd förälder: 13,9 procent.
Elever som invandrat före skolstart: 15,2 procent.
Elever som invandrat under årskurs 1–5: 32,8 procent.
Elever som invandrat under årskurs 6–9: 71,6 procent.12

BEHÖRIGHET – SOCIAL BAKGRUND
I KOMBINATION MED INRIKES OCH
UTRIKES FÖDDA
Även inom grupperna inrikesfödda elever med föräldrar födda i Sverige och
elever som är utrikes födda eller har föräldrar som är utrikes födda spelar föräldrarnas utbildningsbakgrund en stor roll för hur stor andel som blir obehöriga
till gymnasieskolans nationella program. Vidare är det stor skillnad mellan gruppen elever som har utrikes födda föräldrar, de som invandrat före skolstart,
de som invandrat under årskurs 1–5 och de som invandrat under årskurs 6–9.
Flera slutsatser kan dras av statistiken. För det första är det uppenbart att ökningen av andelen grundskoleelever som inte blir behöriga till gymnasieskolans
nationella program bara till en del kan förklaras av de senaste årens ökning
av nyanlända. Även utan några nyanlända skulle andelen ha ökat. Statistiken
visar också att det totalt sett är fler elever som är födda i Sverige13 som inte blir

12 Skolverket, Slutbetyg i grundskolan, våren 2018, 2018-08-27.
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/
wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3983.pdf?k=3983
13 I Skolverkets statistik kan denna grupp delas upp i ”född i Sverige, svenskfödda föräldrar” respektive
”född i Sverige utlandsfödda föräldrar”. Den första gruppen består av 7 433 elever som inte blev behöriga
och den andra av 1 413 elever som inte blev behöriga. Det betyder att en mindre del av denna grupp hade
utlandsfödda föräldrar. Skolverket, Slutbetyg i grundskolan, våren 2018, 2018-08-27.
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/
wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3983.pdf?k=3983

tankesmedjan

| 15

rapport nr 5 | 2019

obehöriga att underkänna

behöriga till ett nationellt gymnasieprogram (8 846 elever) än elever födda utanför Sverige (6 140) elever, detta gäller även om gruppen där bakgrunden är okänd
räknas in i gruppen invandrade elever (då blir det totalt 8 354 elever).14
För det andra ger det en missvisande bild att i detta sammanhang låta invandrade elever (eller elever med utländsk bakgrund) utgöra en enhetlig grupp. Av de
elever som invandrat före skolstart är andelen som blir
Andelen som blir obehöriga
är klart högre för dem som
börjat i grundskolan direkt
i årskurs 1–5 och ännu
högre för dem som börjar
direkt i årskurs 6–9.

obehöriga till ett nationellt gymnasieprogram några
procentenheter fler än för elever som är födda i Sverige.
Andelen som blir obehöriga är klart högre för dem som
börjat i grundskolan direkt i årskurs 1–5 och ännu högre
för dem som börjar direkt i årskurs 6–9 (och i synnerhet
om dessa elever har kortutbildade föräldrar). Av elever
som invandrat till Sverige under årskurs 6–9 vars föräldrar har kort utbildning blir två tredjedelar inte behöriga

till gymnasieskolans nationella program.
Betydelsen av föräldrarnas utbildningsbakgrund för hur stor sannolikheten är
för att eleverna inte ska bli behöriga till gymnasieskolans nationella program är
samtidigt större inom gruppen med inrikesfödda föräldrar än i någon av grupperna med elever med utländsk bakgrund. I gruppen med elever med inrikesfödda föräldrar ökar sannolikheten nästan fyra gånger för att eleverna blir
obehöriga beroende på om föräldrarna är låg- eller högutbildade.15

14 Uppgifter från Svensson, Helena, Skolverket, avdelningen för utbildningsstatistik (mejl och telefonkontakt) i kombination med uppgifterna i Skolverket, Slutbetyg i grundskolan, våren 2018, 2018-08-27.
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/
wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3983.pdf?k=3983
15 Skolverket, Slutbetyg i grundskolan, våren 2018, 2018-08-27.
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/
wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3983.pdf?k=3983
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FAKTA
Andelen elever som blev obehöriga till ett nationellt gymnasieprogram
våren 2018 uppdelade efter födda i Sverige och utländsk bakgrund samt
utifrån om minst en förälder har eftergymnasial utbildning eller om
båda föräldrarna endast har förgymnasial eller gymnasial utbildning:
Elever födda i Sverige med svenskfödda föräldrar,
med minst en förälder med eftergymnasial utbildning: 4,4 procent.
vars föräldrar inte har eftergymnasial utbildning: 16,4 procent.
Elever födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar,
med minst en förälder med eftergymnasial utbildning: 7,8 procent.
vars föräldrar inte har eftergymnasial utbildning: 18,7 procent.
Elever som invandrat före skolstart,
med minst en förälder med eftergymnasial utbildning: 9,9 procent.
vars föräldrar inte har eftergymnasial utbildning: 23,2 procent.
Elever som invandrat under årskurs 1–5,
med minst en förälder med eftergymnasial utbildning: 18,7 procent.
vars föräldrar inte har eftergymnasial utbildning: 40,3 procent.
Elever som invandrat under årskurs 6–9 (plus en mindre del med okänd
bakgrund),
med minst en förälder med eftergymnasial utbildning: 49,3 procent.
vars föräldrar inte har eftergymnasial utbildning: 74,5 procent.16

16

Ibid.
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BEHÖRIGHET – FUNKTIONSNEDSÄTTANDE UPPMÄRKSAMHETS- OCH
KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER
Elever med kognitiva svårigheter har svårare att bli godkända i grundskolan.
I denna grupp finns antagligen en överrepresentation när det gäller att inte bli
behörig till gymnasieskolans nationella program, även om det saknas officiell
statistik i frågan. Däribland har flera specialpedagoger reagerat på att denna
grupp av elever inte har möjlighet att klara den obligaElever med kognitiva
svårigheter har svårare
att bli godkända i
grundskolan.

toriska grundskolan som ska vara till för alla. Mer om
detta finns i avsnittet ”Underkänt i den obligatoriska
grundskolan – är det rimligt?”
I en studie publicerad i Läkartidningen 2018 diskuterar
fyra forskare (Lindblad, Westerlund, Gillberg, Fernell)

kognitiv förmåga och möjligheten att bli godkänd i grundskolan. Enligt forskarna
finns inga analyser av vilken kognitiv kapacitet – vare sig i fråga om generell
intellektuell förmåga eller avseende exekutiv förmåga – som behövs för att få
godkända betyg. Forskarna konstaterar vidare att barn med olika typer av
kognitiva funktionsnedsättningar utgör en betydande minoritet bland skolelever. Funktionsnedsättande uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter (attention deficit/hyperactivity disorder, ADHD) förekommer hos cirka 5
procent av eleverna och autismspektrumtillstånd (autism spectrum disorder,
ASD) hos cirka 1 procent. Därutöver finns elever med andra svårigheter, som
motoriska koordinationssvårigheter, dyslexi, tal- och språkstörningar etc.
Sammantaget, hävdar de tre forskarna, har omkring 10 procent av grundskolans
elever någon form av dessa svårigheter.
Utifrån empiriska undersökningar där elever genomgått olika former av tester
drar de fyra forskarna slutsatsen att det i dag finns elever i grundskolan som
inte har kognitiva förutsättningar att klara de kunskapskrav som skolan ställer.
Mycket talar också för att effekten blir negativ för dessa elever: ”Det nuvarande
betygssystemet utan några individuella mål innebär en risk för att negativt påverka elevers psykosociala utveckling och självkänsla. /.../ Skolsystemet behöver
tidigt fånga upp elever med utvecklingsneurologiska problem /.../. Det behöver
även finnas resurser såväl inom elevhälsan som inom sjukvård, ’ES- SENCE-team’,
för de elever som behöver kompletterande bedömning/utredning.”17

17 Lindblad, Ida, Westerlund, Joakim, Gillberg, Christopher & Fernell, Elisabeth, Har alla barn i grundskolan
förutsättningar att klara nya läroplanens krav?, (Originalstudie), Läkartidningen, Volym 115, 2018.
http://lakartidningen.se/EditorialFiles/3L/%5BEY3L%5D/EY3L.pdf
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BEHÖRIGHET – REGIONALA SKILLNADER
De regionala skillnaderna mellan hur stor andel av eleverna som lämnar grundskolan och blir behöriga till gymnasieskolans nationella program är mycket
stora. Bakom de regionala skillnaderna döljer sig förmodligen skillnader både
i föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå och andelen
nyanlända och i synnerhet andelen nyanlända som börjat
direkt i högre årskurser i grundskolan. Att döma av statistiken
är det samtidigt troligt att andra faktorer också kan spela in.
På länsnivå återfinns den högsta andelen elever som blev
obehöriga till gymnasieskolans nationella program 2018 i
Blekinge (21,3 procent), lägst var andeleni Stockholms län
(10,9 procent). Inom dessa län rådde samtidigt en stor spridning. I Blekinge var andelen som blev obehöriga högst i
Sölvesborgs kommun (25,8 procent) och lägst i Olofströms
kommun (14,4 procent). I Stockholms län var andelen högst
i Sundbybergs kommun (18,8 procent) och lägst i Danderyds

Bakom de regionala
skillnaderna döljer sig
förmodligen skillnader
både i föräldrarnas
genomsnittliga
utbildningsnivå och
andelen nyanlända
och i synnerhet andelen
nyanlända som börjat
direkt i högre årskurser
i grundskolan.

kommun (3,9 procent).
Statistiken kan även brytas ner på skolnivå, även om det i Skolverkets statistik
saknas uppgifter från många enskilda skolor, men det är uppenbart att det inom
kommuner med många skolor ofta finns stora variationer som nära hänger
samman med bostadssegregationen. I Göteborg lämnade exempelvis 81,5 procent av eleverna i Bergsgårdsskolan i Angered och 68,6 procent av eleverna i
Bergsjöskolan i Bergsjön grundskolan utan att vara behöriga att söka till gymnasieskolans program samtidigt som motsvarande andel var 8,8 procent vid
Internationella Skolan Johanneberg i Krokslätt. I Malmö var det 59,6 procent av
eleverna som lämnade Värner Rydénskolan i södra Rosengård som slutade grundskolan utan att vara behöriga att söka till gymnasieskolans program samtidigt
som motsvarande andel var 12,2 procent vid Linnéskolan i Limhamn.18

18 Statistik från Skolverkets databas Siris (2019).
https://siris.skolverket.se/

tankesmedjan

| 19

rapport nr 5 | 2019

obehöriga att underkänna

FAKTA
Kommuner med högst andel elever som slutade grundskolan 2018 och
inte blev behöriga till gymnasieskolans nationella program:
Vingåker: 48,6 procent
Laxå: 42,3 procent
Lessebo: 39,4 procent
Gullspång: 37,5 procent
Vansbro: 36,3 procent
Tomelilla: 35,2 procent
Avesta: 34,4 procent
Östra Göinge: 33,5 procent
Ånge: 33,3 procent
Hultsfred: 30,3 procent

FAKTA
Kommuner med lägst andel elever som slutade grundskolan 2018 och
inte blev behöriga till gymnasieskolans nationella program:
Danderyd: 3,9 procent
Vellinge: 4,4 procent
Kävlinge: 4,8 procent
Nacka: 5,0 procent
Lidingö: 5,5 procent
Täby: 6,0 procent
Mörbylånga: 6,2 procent
Höganäs: 6,6 procent
Hammarö: 6,8 procent
Trosa och Härryda: 7,1 procent19

19 Ibid.
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FAKTA
Varför klarar sig Mörbylånga så bra?
Av de kommuner där en hög andel av eleverna blir behöriga till gymnasieskolans nationella program dominerar kommuner där föräldrarna i
genomsnitt har både hög inkomst och lång utbildning. Ett undantag är
Mörbylånga. Skolchefen David Idemark berättar att det finns två grundskolor i kommunen, Skansenskolan i Mörbylånga och Ölands friskola
i Färjestaden. Varje årskurs består av omkring 150 elever, varav två
tredjedelar går på den kommunala skolan.
– På friskolan finns en överrepresentation av elever vars föräldrar
har hög utbildningsnivå. Många pendlar och jobbar i Kalmar. På Skansenskolan finns fler elever med svårigheter. Vår modell har varit att så
långt som möjligt försöka integrera stödet i den vanliga undervisningen. Vi har ingen resursskola. Endast i undantag använder vi externa
lösningar, säger David Idemark.20

DEN HÖGA ANDELEN OBEHÖRIGA
ELEVER I VINGÅKER
P4 Sörmland gjorde i november 2018 ett reportage från Slottsskolan i Vingåker,
den kommun i Sverige med högst andel elever som inte blev behöriga att söka
ett nationellt gymnasieprogram 2018. Av reportaget framgår att 35 procent av
eleverna vid grundskolan är nyanlända, men rektorn Magnus Karlsson pekar
på fler orsaker till den höga andelen obehöriga. Han pekar på att även många
svenskfödda elever med svenskfödda föräldrar har stora brister i läsförståelse
och säger att en förklaring är att många föräldrar har kort utbildning. Karlsson
framhåller vidare att det inte bara är i svenska som många elever har svårt att
nå målen, det gäller också engelska och matematik. I reportaget intervjuas också
elever, en av eleverna menar att den höga andelen tillfälliga vikarier bidragit till
att sänka resultaten. Slottsskolan får i dag särskilt stöd av Skolverket för att
förbättra resultaten i skolan.21

20 Intervju, 15/5, 2019.
21 P4 Sörmland, Så ska Skolverket hjälpa Vingåker med dåliga betyg, 15/11, 2018 (radioinslag).
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7091047
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BEHÖRIGHET – KOMMUNALA OCH
ENSKILDA HUVUDMÄN
Det är en högre andel elever i den kommunala skolan som inte blir behöriga till
gymnasieskolans nationella program jämfört med andelen elever i fristående
skolor. Av samtliga elever som 2018 lämnade grundskolan var det 17,3 procent
som inte blev behöriga att söka till gymnasieskolans
Det är en högre andel
elever i den kommunala
skolan som inte blir
behöriga till gymnasieskolans nationella
program jämfört med
andelen elever i
fristående skolor.

program. Motsvarande andel bland elever i fristående
skolor var 8,0 procent. I stort sett var andelen därmed
dubbelt så hög i kommunala skolor som i fristående.
Den huvudsakliga förklaringen till detta är förmodligen
att det är en överrepresentation av elever med högutbildade föräldrar i de fristående skolorna, detta bidrar till
att hålla upp resultatet.22 Däremot råder ingen skillnad
i skolresultat mellan kommunala skolor och fristående
skolor när statistiken kompenserar för föräldrarnas lägre

utbildningsnivå i de kommunala skolorna. Senaste Pisa kan emellertid tolkas
på något olika sätt, Skolverket fann ingen skillnad mellan de kommunala och
fristående skolorna medan OECD satte de kommunala skolorna aningen över.
En annan förklaring till att en högre andel elever i de kommunala skolorna
jämfört med de fristående inte blir behöriga till gymnasieskolans nationella
program är att betygssättningen i genomsnitt är mer generös i de fristående
skolorna. Flera tidigare undersökningar pekar på problemet med betygsinflation i friskolorna.23
En annan skillnad mellan de kommunala och de fristående skolorna är att
gapet mellan flickor och pojkar när det gäller andelen som blir obehöriga till
gymnasieskolans program är större i kommunala skolor än i de fristående.
Inom den kommunala skolan var det 19,6 procent av pojkarna och 14,8 procent
av flickorna som blev obehöriga till gymnasieskolans program 2018, det vill säga
en skillnad på 4,8 procentenheter. Bland de fristående skolorna var motsvarande
andelar 8,7 procent för pojkar och 7,3 procent för flickor, det vill säga en skillnad
på 1,4 procentenheter.24

22 Se exempelvis: Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, LO, Ge alla elever samma chans, 2016.
http://res.cloudinary.com/lararforbundet/image/upload/v1455183463/0bb3439d9a43eb38ddf8d37db4e38d57/friskoleval_v_7.pdf
23 Se däribland: TT, Friskolor sätter glädjebetyg – särskilt två, (däribland publicerat i SvD), 30/5, 2018.
https://www.svd.se/ministern-kritisk-mot-gladjebetyg
24 Skolverket, Slutbetyg i grundskolan, våren 2018, 2018-08-27.
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/
wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3983.pdf?k=3983
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I DESSA ÄMNEN BLIR ELEVERNA
UNDERKÄNDA
Som inledningsvis redovisats måste elever som lämnar grundskolan vara godkända i kärnämnena engelska, matematik och svenska eller svenska som andra
språk för att bli behöriga att söka till gymnasieskolans nationella program.
Därutöver ska eleverna vara godkända i fem ytterligare ämnen. (Detta gäller
för yrkesprogrammen, för de högskoleförberedande programmen tillkommer
ytterligare krav.)
Av kärnämnena var det 2018 särskilt vanligt att elever blev underkända i svenska
som andra språk (35 procent). Detta innefattar dock enbart nyanlända elever.
För hela elevgruppen är det vanligaste att eleverna blir underkända i matematik
(10 procent), följt av engelska (8 procent) och svenska (3 procent). Det som utmärker de senaste åren efter flyktingströmmen hösten 2015 är
att andelen som blivit underkända i svenska som andra språk
har ökat. Åren längre tillbaka har det varit vanligast att eleverna blir underkända i matematik.25
För att kunna söka till ett yrkesprogram måste emellertid
eleven ha godkänt i fem ytterligare ämnen. Av dessa var det
särskilt vanligt 2018 att eleverna blev underkända i kemi
(8 procent), biologi (7 procent), fysik (7 procent) och geografi
(7 procent).
Slutsatsen är att de orsaker som särskilt ofta leder till att
elever inte blir behöriga att söka till gymnasieskolans program är att de blivit underkända i matematik bland kärn-

Slutsatsen är att de
orsaker som särskilt
ofta leder till att elever
inte blir behöriga att
söka till gymnasieskolans program är
att de blivit underkända
i matematik bland kärnämnena och naturvetenskapliga ämnen
plus geografi bland
övriga ämnen.

ämnena och naturvetenskapliga ämnen plus geografi bland
övriga ämnen.26

25 SCB, Hur gick det för eleverna som var obehöriga till gymnasieskolan?, 2018.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/analyser-och-statistik-om-befolkningens-utbildning/pong/statistiknyhet/analyser-och-statistik-om-befolkningens-utbildning2/
26 Skolverket, Slutbetyg i grundskolan, våren 2018, 2018-08-27.
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/
wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3983.pdf?k=3983
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FAKTA OM INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Elever som efter grundskolan saknar behörighet att söka till ett nationellt gymnasieprogram ska erbjudas ett introduktionsprogram, vilket tidigare hette individuellt program. De flesta av dessa elever påbörjar också ett introduktionsprogram. Ett syfte med introduktionsprogrammet är att skapa förutsättningar
för att senare komma in på ett nationellt gymnasieprogram, ett annat syfte är
att underlätta inträdet till arbetslivet.
För närvarande finns fem olika introduktionsprogram, men ett nytt program
ska införas och två tas bort.
Här beskrivs därför sju olika introduktionsprogram:
Preparandutbildning (tas bort i juli 2019 och ersätts av Programinriktat
val): Utbildningen riktar sig till elever som behöver fler godkända betyg för
att kunna börja på ett nationellt yrkesprogram eller högskoleförberedande
program.
Programinriktat individuellt val (tas bort i juli 2019 och ersätts av Programinriktat val): Utbildningen riktar sig till elever som vill gå ett yrkesprogram,
men som saknar behörighet och de kunskaper som behövs. Eleven kan följa
flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de
kurser som saknas för att han eller hon ska bli behörig.
Programinriktat val (blir ett nytt introduktionsprogram från juli 2019 och
ersätter då Preparandutbildning och Programinriktat individuellt val):
Utbildningen syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot
ett visst nationellt program och målet är att eleven så snart som möjligt
kunna antas till det nationella programmet.
Yrkesintroduktion: Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar
godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett
arbete. Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte
är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.
Nationella yrkespaket: Skolverket har tillsammans med branschföreträdare tagit fram ett antal förslag till yrkespaket. Samtliga paket innehåller ett baspaket som eleverna ska bygga vidare på i form av olika
påbyggnadspaket, det handlar om en kombination av kurser som ska
matcha kompetenskraven i arbetslivet.
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Individuellt alternativ: En individuellt utformad utbildning som i första
hand vänder sig till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram
och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar
som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för
annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven
saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser.
Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller
praktik.
Språkintroduktion: Utbildningen är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven
ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till
annan utbildning.27
Hemkommunen är skyldig att erbjuda obehöriga elever plats på introduktionsprogrammen. Enda undantaget är programinriktat individuellt val, som kommunen har möjlighet men inte måste erbjuda. På samtliga introduktionsprogram
ska eleverna vara garanterade undervisningstid minst 23 timmar i veckan.
När det finns särskilda skäl kan undervisningstiden minska ytterligare. Huvudmannen kan vara såväl kommunal som fristående. Fristående skolor får erbjuda
introduktionsprogram under förutsättning att de fristående skolorna också
har nationella gymnasieprogram. Ska den fristående skolan
erbjuda programinriktat individuellt val måste skolan ha det
yrkesprogram som det programinriktade individuella valet är
kopplat till.28
Värt att notera är att 42 procent av eleverna går språkintroduktion och 58 procent i något annat introduktionsprogram.
Den vanligaste orsaken till att elever går ett introduktionsprogram är följaktligen inte bristfälliga kunskaper i svenska

Av de som går ett
introduktionsprogram
är vidare 70 procent
pojkar och 30 procent
flickor, det vill säga
en markant manlig
övervikt.

(på grund av annat modersmål). Av de som går ett introduktionsprogram är vidare 70 procent pojkar och 30 procent
flickor, det vill säga en markant manlig övervikt (34 708 pojkar jämfört med
17 122 flickor). Huvuddelen av eleverna i introduktionsprogram går i en skola
med offentlig huvudman, 85 procent, medan 15 procent går i en skola där huvud-

27 Skolverket, Introduktionsprogram, 2019.
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/introduktionsprogram#h-Detfinnsfemintroduktionsprogram
28 Ibid. Se även: Regeringskansliet, En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och
fullfölja en gymnasieutbildning, Del 1, Betänkande av Gymnasieutredningen, Stockholm, 2016.
https://www.regeringen.se/4aa978/contentassets/9caa7eb8000e4354b06473e31d2ddbeb/en-gymnasieutbildning-for-alla--atgarder-for-att-alla-unga-ska-paborja-och-fullfolja-en-gymnasieutbildning-volym-1hela-dokumentet-sou-201677.pdf
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männen är fristående (49 977 elever med offentliga huvudmän och 7 853 med
fristående).29 De fristående skolorna har högst andel elever på programinriktat
individuellt val och på yrkesintroduktionen.

FAKTA
Läsåret 2018/2019 är totalt 255 084 elever inskrivna i gymnasieskolan.
Dessa är i sin tur uppdelade i följande grupper:
Yrkesprogram: 99 152 elever.
Högskoleförberedande program: 201 304 elever
Introduktionsprogram: 51 304 elever.
Av eleverna i introduktionsprogram fanns följande uppdelning:
Individuellt alternativ: 10 514 elever.
Preparandutbildning: 2 803 elever.
Programinriktat individuellt val: 7 170 elever.
Språkintroduktion: 22 881 elever.
Yrkesintroduktion: 8 462 elever.30

VAD HÄNDER MED DE OBEHÖRIGA
ELEVERNA SOM BÖRJAR PÅ ETT
INTRODUKTIONSPROGRAM?
I en studie har SCB (2018) följt upp vad som händer med de grundskoleelever
som slutar grundskolan utan att vara behöriga att söka till gymnasieskolans
nationella program. I studien undersöks vad som hände med eleverna som
avslutade grundskolan 1998, 2003, 2008 och 2013. SCB jämför de elever som
blivit behöriga med de som blivit obehöriga.
De flesta elever som blivit obehöriga går introduktionsprogrammet efter
grundskolan, syftet med det är att ge behörighet till de nationella programmen.
De flesta som lämnar grundskolan som obehöriga kommer så småningom att
påbörja gymnasiestudier, men det är en stor grupp som inte slutför gymnasieutbildningen.

29 Skolverket, Databas Siris, 2019. Statistik från Skolverkets databas Siris (2018).
https://siris.skolverket.se/
30 Ibid.
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Andelen av elever som påbörjat och gått igenom en gymnasieutbildning fyra
år efter att de avslutade grundskolan skiljer sig emellertid starkt åt mellan de
elever som blev behöriga (88 procent) och de som blev obehöriga (30 procent).
Sex år efter avslutad grundskola befann sig en tredjedel av dem som blivit
obehöriga i grundskolan fortfarande i studier. Den vanligaste studieformen var
komvux och i andra hand folkhögskolans långa kurs (i båda fallen i syfte att få
gymnasiekompetens). Av de som blev behöriga i grundskolan var andelen som
studerade efter sex år dubbelt så hög, men i denna grupp hade de flesta som
studerade fortsatt med högskolestudier.
Elva år efter avslutad grundskola 1998 hade andelen avgångselever som befann
sig i utbildning halverats sedan den första uppföljningen efter sex år. Detta gällde
både de obehöriga och de behöriga eleverna från avgångsåret 1998. Bland de
som varit obehöriga gick hälften av de som fortfarande studerade på komvux
medan de som varit behöriga framför allt studerade på högskolan. Sexton år
efter avslutad grundskola var det endast drygt 10 procent i båda grupperna
som fortfarande studerade. Bland de som varit obehöriga och
studerade gick fortfarande nästan hälften på komvux,
de studerade fortfarande för att få gymnasiekompetens.31
Statistik från SCB visar också att betydligt färre elever som
blir obehöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram fullföljer ett gymnasieprogram, jämfört med de elever som blir
behöriga. Av de elever som lämnade grundskolan 1998 och
var behöriga att söka till gymnasieskolans nationella program
hade 90 procent avslutat en treårig gymnasieutbildning 19
år senare, det vill säga 2017. Motsvarande andel för de elever

Statistik från SCB visar
också att betydligt färre
elever som blir obehöriga
att söka ett nationellt
gymnasieprogram
fullföljer ett gymnasieprogram, jämfört med
de elever som blir
behöriga.

som blev obehöriga 1998 var 48,5 procent. En majoritet av de
elever som blev obehöriga fullföljde således aldrig ett treårigt gymnasieprogram.
För de pojkar som lämnade grundskolan som obehöriga 1998 var andelen som
inte avslutat ett gymnasieprogram 2017 ännu lägre, 42,4 procent, medan motsvarande andel för de flickor som lämnade grundskolan som obehöriga var
47,8 procent.32
Även statistik som följer upp resultaten av eleverna vid introduktionsprogrammen ger en likartad bild. Av de elever som 2011 påbörjade sin gymnasieutbildning på ett introduktionsprogram hade knappt en femtedel en gymnasieexamen

31 SCB, Hur gick det för eleverna som var obehöriga till gymnasieskolan?, 2018.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/analyser-och-statistik-om-befolkningens-utbildning/pong/statistiknyhet/analyser-och-statistik-om-befolkningens-utbildning2/
32 Statistiken som återges i detta stycke återfinns inte i ovan nämnda rapport från SCB utan har tagits
fram av SCB specifikt för denna studie.
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fem år senare jämfört med fyra femtedelar för de elever som samma år började
på ett nationellt program.33
Över huvud taget visar SCB:s och Skolverkets statistik att de som tidigare blivit
obehöriga från grundskolan i mindre grad deltar i fortsatt utbildning (medan
många av de obehöriga aldrig får gymnasiekompetens fortsätter de som blivit
behöriga ofta att studera på högskolan etc). När de som tidigare inte fått kompetens på sikt fortsätter att studera handlar det i första hand om komvux. Skillnaden i utbildningsnivå får betydande konsekvenser för etableringen på arbetsmarknaden. De elever som var obehöriga att söka till gymnasieskolan 1998
hade en sämre ställning på arbetsmarknaden jämfört
Författarna menar vidare
att en konsekvens av
1990-talets skolreformer,
där det relativa betygssystemet ersattes av ett
målrelaterat system och
där gymnasieskolans
reformerades och de
tidigare linjerna ersattes
av program ledde till att
”andelen studiesvaga
elever som inte slutför
sin gymnasieutbildning
ökade”.

med de elever som blev behöriga. Detta gällde 6, 11 och
16 år efter avslutad grundskola. Efter 16 år var 63 procent
av de tidigare obehöriga etablerade på arbetsmarknaden
jämfört med 83 procent av de elever som varit behöriga.34
Flera andra rapporter pekar på svårigheten att etablera
sig på arbetsmarknaden för de elever som lämnar grundskolan utan att vara behöriga till gymnasieskolans
nationella program. I SNS Konjunkturrapport från 2017
analyseras frågan.35 En slutsats är att det går relativt
bra på arbetsmarknaden för alla elever som slutför en
gymnasieutbildning, men att sannolikheten att aldrig
genomföra en gymnasieutbildning ökar markant för de
elever som lämnar grundskolan utan behörighet till de
nationella programmen och att risken är stor för att
dessa elever hamnar i ett ”permanent utanförskap”. För

författarna till rapporten blir slutsatsen: ”principen bör därmed vara att undvika onödiga hinder för de svagaste deltagarna att ta sig in i, och genomföra
gymnasieutbildning”. Författarna menar vidare att en konsekvens av 1990-talets
skolreformer, där det relativa betygssystemet ersattes av ett målrelaterat system
och där gymnasieskolans reformerades och de tidigare linjerna ersattes av
33 Regeringskansliet, En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, Del 1, Betänkande av Gymnasieutredningen, Stockholm, 2016.
https://www.regeringen.se/4aa978/contentassets/9caa7eb8000e4354b06473e31d2ddbeb/en-gymnasieutbildning-for-alla--atgarder-for-att-alla-unga-ska-paborja-och-fullfolja-en-gymnasieutbildning-volym1-hela-dokumentet-sou-201677.pdf
Uppgiften återkommer även i: Regeringen, Lagrådsremiss, En gymnasieutbildning för alla, 15/2, 2018.
https://www.regeringen.se/491b2f/contentassets/772068f5a5a140d1b1c4b2f337708b65/en-gymnasieutbildning-for-alla.pdf
34 SCB, Hur gick det för eleverna som var obehöriga till gymnasieskolan?, 2018.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/analyser-och-statistik-om-befolkningens-utbildning/pong/statistiknyhet/analyser-och-statistik-om-befolkningens-utbildning2/
35 Nordström Skans, Oskar, Eriksson, Stefan & Hensvik, Lena, Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad,
SNS, Konjunkturrådets rapport, 2017.
https://wwwsnsse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2017/01/kr-2017-rapport-med-framsida.pdf
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program ledde till att ”andelen studiesvaga elever som inte slutför sin gymnasieutbildning ökade”. Författarna ger också statistiskt stöd för samma slutsats som
SCB, att vara inskriven på gymnasieskolans individuella/introduktionsprogram
är ”starkt förknippat med att inte lämna gymnasieskolan med slutbetyg”.36
I vissa fall kan elever dessutom tvingas att lämna introduktionsprogrammen
innan de har fyllt 20 år trots att de riskerar att hamna i arbetslöshet. Detta påpekas av Gymnasieutredningen (SOU 2016:77) som konstaterar att skolhuvudmän
ofta inte tillåter att eleverna fortsätter i introduktionsprogram i mer än tre år.
De elever som då ännu inte blivit behöriga till gymnasieskolans nationella program riskerar då att också bli utspärrade från introduktionsprogrammen, trots
att huvudmännen egentligen har skyldighet att erbjuda fortsatt utbildning.
Gymnasieutredningen konstaterar: Allt färre huvudmän förefaller erbjuda ett
fjärde studieår. Detta innebär att utbildningen för elever på introduktionsprogram vilka inte nått behörighet till nationella program begränsas till tre år
trots att eleven kan vara under 20 år /.../.”37
Ungdomar som lämnar grundskolan utan behörighet till ett nationellt gymnasieprogram löper alltså större risk än andra att hamna utanför både arbete och
studier. Detta lyfts även fram i en rapport utgiven av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).38
I rapporten används begreppet NEET (Not in Employment,
Education or Training) för att ringa in denna grupp. För att
klassificeras som NEET ska en individ inte ha varit sysselsatt
(det vill säga hen ska vara arbetslös eller utanför arbetskraften) och inte heller ha deltagit i någon form av utbildning
(inklusive utbildning som anordnas av Arbetsförmedlingen)
under en fyraveckorsperiod.39 Enligt tillgänglig statistik från
SCB (2018) står omkring 71 300 unga i åldern 15–24 och cirka

Ungdomar som
lämnar grundskolan
utan behörighet till
ett nationellt gymnasieprogram löper alltså
större risk än andra att
hamna utanför både
arbete och studier.

63 300 unga i åldern 25–29 utanför både arbete och studier.
Det motsvarar 6,2 och 8,2 procent av åldersgrupperna.
I rapporten från MUCF konstateras att en tydlig riskfaktor för att ungdomar
hamnar utanför både arbete och studier är en ofullständig skolgång. Enligt
36 Ibid. För likartade resonemang se även: Hall, Caroline, The effects of reducing tracking in upper secondary
school: Evidence from a large-scale pilot scheme, Journal of Human Resources, 47(1), 237–269, 2012.
37 Regeringskansliet, En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja
en gymnasieutbildning, Del 1, Betänkande av Gymnasieutredningen, Stockholm, 2016.
https://www.regeringen.se/4aa978/contentassets/9caa7eb8000e4354b06473e31d2ddbeb/en-gymnasieutbildning-for-alla-atgarder-for-att-alla-unga-ska-paborja-och-fullfolja-en-gymnasieutbildning-volym-1-hela-dokumentet-sou-201677.pdf
38 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Stöd till unga som varken arbetar eller studerar,
delrapport, 2019.
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/delrapport_uvas_april_2019.pdf
39 Ibid. I rapporten diskuteras också det alternativa uvas-måttet.
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MUCF är risken för att varken arbeta eller studera fyra till fem gånger högre
för de som inte avslutat sina gymnasiestudier. Rapporten summerar: ”Unga
med hög frånvaro i grund- och gymnasieskolan, de som saknar behörighet
till nationella program samt de som avbryter sina studier i förtid eller lämnar
gymnasiet utan examen tillhör riskgrupperna för att senare hamna utanför
arbete och studier.”40

SÅ KAN STÖDET TILL ELEVERNA
STÄRKAS SÅ ATT FLER BLIR GODKÄNDA
Sverige borde dra nytta av erfarenheter från skolor i andra länder där färre elever
blir underkända från grundskolan. Ett sådant land är Finland som ger mycket
stöd tidigt, genast och till många. Särskilt mycket stöd
Sverige borde dra nytta
av erfarenheter från skolor
i andra länder där färre
elever blir underkända
från grundskolan.
Ett sådant land är Finland
som ger mycket stöd tidigt,
genast och till många.

ges direkt i första och andra klass. Stödet kan ske både
genom att en speciallärare tar med sig elever till ett eget
rum eller att specialläraren undervisar eleverna tillsammans med klass- eller ämnesläraren i elevernas vanliga
klassrum. Under läsåret 2012/13 hade 22,3 procent av
eleverna deltidsspecialundervisning. Tanken är att följa
en trestegsstöd-modell. Det första steget består av generellt stöd, om det inte räcker så får eleven ett intensifierat
stöd och räcker inte det så finns specialstöd. Ambitionen
är med andra ord att i relativt hög grad låta stödet vara

inkluderande, det vill säga ingå i den ordinarie undervisningen, men när det
inte räcker använda specialstöd.41
En skola i Sverige som dramatiskt förbättrade resultaten och där fler elever lämnade grundskolan med godkända betyg var Nossebroskolan i Essunga kommun.
Under perioden 2007–2010 ökade andelen elever med godkända betyg från 62
till 96 procent och alla elever blev behöriga till gymnasieskolan. Förändringarna
på skolan inleddes 2007 då personalen fick i uppdrag att läsa och diskutera vad
som enligt aktuell forskning kännetecknar framgångsrika skolor. Det ledde till
att skolpersonalen ville satsa på en inkluderande undervisning. De avskaffade
en rad små studiegrupper med särskilt stöd och prioriterade att det skulle finnas
två lärare på vissa lektioner. Men enligt forskningsstudier som gjorts om Nossebroskolan fanns också andra förklaringar till framgången, inte minst att elev-

40 Ibid.
41 Skolverket, I Finland ges mycket stöd tidigt, ”genast” och till många, osignerad artikel, 20/3, 2019.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/i-finland-ges-mycketstod-tidigt-genast-och-till-manga
Se även: Takala, Marjatta, Pirttimaa, Raija & Törmänen, Minna, Inclusive special education: the role of special
education teachers in Finland, British Journal of Special Education, Volume 36, Number 3, 2009.
http://users.jyu.fi/~makaku/Article3.pdf
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erna fick en större förståelse av hur viktig skolan är ur ett framtidsperspektiv.42
En kritik som riktats mot skolan är att framgången till en del kan ha berott på
betygsinflation43, men även om den skulle räknas lyckades skolan lyfta resultaten
väsentligt.
Detta är inte någon uttömmande beskrivning av vad skolan ska göra för att
fler elever ska bli godkända. Några lärdomar går ändå att dra: att ge tidigt stöd
till elever, att låta en stor del av stödet vara inkluderande och att ta till vara
erfarenheter från andra länder och skolor som lyckats förbättra resultaten.

UNDERKÄND I DEN OBLIGATORISKA
GRUNDSKOLAN – ÄR DET RIMLIGT?
Sverige har en obligatorisk skola för alla – då borde också tanken vara att alla
elever har en möjlighet att klara skolan. Så är det inte i dag. Som vi har visat i
den här studien blir omkring 15 procent av eleverna underkända i så många
ämnen att de inte ens blir behöriga att söka vidare till gymnasieskolans nationella program. Sannolikheten för att inte bli behörig är särskilt stor om föräldrarna är lågutbildade. Därtill finns elever med kognitiva svårigheter som har
betydligt svårare än andra att bli godkända. En skola som fungerar på detta sätt
är i själva verket inte en skola för alla. I realiteten har inte alla elever möjlighet
att fullfölja grundskolan.
I dag förekommer det att elever som är närvarande på lektioner, gör sina läxor och anstränger sig efter förmåga ändå blir

I dag förekommer

underkända i olika ämnen i den obligatoriska grundskolan.

det att elever som är

Just att grundskolan är obligatorisk utgör i detta sammanhang

närvarande på lektioner,

en principiell skiljelinje. En person som frivilligt väljer en ut-

gör sina läxor och

bildning och inte blir godkänd kan förstås uppleva detta som

anstränger sig efter

ett nederlag, men att vara tvungen att delta i en utbildning och

förmåga ändå blir under-

sedan inte bli godkänd är något annat.

kända i olika ämnen i
den obligatoriska

I Lärarnas tidning (4/10, 2013) beskriver två specialpedagoger

grundskolan.

med stor erfarenhet av hur eleverna själva uppfattar detta som
att skolan genom att underkänna dessa elever också underkänner ”hennes människovärde”.
En grupp som ofta blir underkända är, som nämnts ovan, elever med medfödda
eller förvärvade svårigheter av neurologisk eller neuropsykiatrisk karaktär.
42 Hedström, Hasse, Nossebros väg uppåt, Tidskriften Specialpedagogik, 24/4, 2012.
https://specialpedagogik.se/nossebros-vag-uppat/
43 Lärarnas tidning, Överbetyg bakom skolmirakel, osignerad artikel, 28/11, 2011.
https://lararnastidning.se/overbetyg-bakom-skolmirakel/

tankesmedjan

| 31

rapport nr 5 | 2019

obehöriga att underkänna

Däribland kan det handla om språkliga problem, minnesproblem etc. För dessa
elever upprättar skolorna särskilda åtgärdsprogram och sätter ofta in resurser
i form av speciallärare. Ändå är det vanligt att eleverna inte blir godkända i ett
eller flera ämnen. I Lärarnas tidning ställer de två specialpedagogerna frågan:
”Är det över huvud taget möjligt att ge sådana besked och samtidigt förmedla
att eleven är bra och duger”?
Av detta drar pedagogerna slutsatsen att det är orimligt att begreppen godkänd/
icke godkänd tillåts existera i den obligatoriska skolan. Slutsatsen är välgrundad.
Det strider mot tanken med den obligatoriska grundskolan att även elever som
är närvarande och följer undervisningen kan bli underkända.
I skollagens paragraf 4 står att grundskolan ska ”... främja
I skollagens paragraf 4

alla barns och elevers utveckling och lärande samt en

står att grundskolan ska

livslång lust att lära”. Att ge vissa närvarande elever

’... främja alla barns och

underkänt leder till motsatt effekt, det underminerar

elevers utveckling och

lusten att lära och ett livslångt lärande.44

lärande samt en livslång
lust att lära’.

De pedagogiska skälen för att inte ha betyget underkänt
är också starka. Det handlar bland annat om elever som
varit borta mycket, som skolkat eller varit sjuka, och

kommer tillbaka och arbetar så hårt de kan, men som ändå kanske blir underkända. Blir de dessutom inte behöriga att söka till gymnasieskolans nationella
program blir bestraffningen dubbel. Risken är stor att dessa elever tappar motivationen och lägger av. Detta kan många speciallärare vittna om.
Flera rapporter pekar på en ökad psykisk ohälsa bland unga. En orsak som lyfts
fram i forskningen är sambandet mellan låga skolprestationer, upplevd stress i
skolan och psykisk ohälsa. Att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella
program bidrar troligen ofta till att öka stressen. Särskilt stor är förmodligen den
risken när elever ansträngt sig för att bli godkända men misslyckats i något enstaka
ämne. I värsta fall kan utestängningen från nationella program förstärka ohälsan
och göra den framtida inlärningen svårare.45
För nyanlända barn som börjar direkt i grundskolans högre årskurser är situationen delvis en annan. För att klara studierna behöver dessa elever i princip
alltid bättre kunskaper i svenska. Det är ändå tveksamt om det gynnar dessa
elever att underkänna dem i grundskolan för att sedan placera dem i ett spår
vid sidan av de nationella gymnasieprogrammen. Ett problem med den upp44 Butler Nordkvist, Ann & Eklund, Cristina, Orimligt att ge underkänd, Lärarnas tidning, 4/10, 2013.
https://lararnastidning.se/orimligt-ge-underkant-0/
45 Se bland annat: Folkhälsomyndigheten, Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?
Utvecklingen under perioden 1985–2014, 2018.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/628f1bfc932b474f9503cc6f8e29fd45/varfor-psykiska-ohalsan-okat-barn-unga-18023-2-webb-rapport.pdf
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delningen är att dessa elever kommer att möta mycket få elever som har svenska
som modersmål, något som kan försvåra inlärningen. En annan möjlighet vore
att ge dem starkare stöd för att förbättra kunskaperna i svenska inom ramen
för ett gymnasieprogram.
Att inte bli behörig till gymnasieskolans nationella program riskerar vidare att
försvåra inträdet på arbetsmarknaden. Att ha blivit underkänd i grundskolan
skickar en signal till arbetsgivaren att denna person inte är lämplig att anställa,
oavsett om personen har förmåga att klara av arbetet.46
Framför allt innebär det nuvarande systemet en klassmässig utslagning. En
faktor som dramatiskt ökar sannolikheten för att en elev inte ska bli behörig
till gymnasieskolans nationella program är att föräldrarna har kort utbildning.
Ännu mer ökar sannolikheten om eleven lever med en ensamstående förälder
med kort utbildning.

SAMMANFATTANDE FAKTA
Av de elever som lämnade grundskolan 2018 blev 15,6 procent av eleverna
inte behöriga att söka något av gymnasieskolans nationella program. Det
motsvarade 17 200 elever.
Det är fyra gånger vanligare att elever vars föräldrar har en kortare utbildning inte blir behöriga till gymnasieskolans nationella program jämfört
med elever vars föräldrar har en högskoleutbildning.
Andelen elever som slutar grundskolan utan att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program är särskilt hög bland barn till ensamstående
föräldrar som har ekonomiskt bistånd. Av dessa lämnar fler än hälften grundskolan utan behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program.
Andelen nyanlända som börjat direkt i årskurs 6–9 och inte blir behöriga
till gymnasieskolan är över 70 procent. I antal är det dock fler svenskfödda
elever med svenskfödda föräldrar som inte blir behöriga.
Det är betydligt fler pojkar än flickor som inte blir behöriga.

46 Se bland annat: Svensson, Sten, Betygssystemet slår ut elever, SvD, 4/2, 2013.
https://www.svd.se/betygssystemet-slar-ut-elever
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De tre kommuner som 2018 hade högst andel elever som inte blev behöriga
till de nationella gymnasieprogrammen var:
Vingåker: 48,6 procent.
Laxå: 42,3 procent.
Lessebo: 39,4 procent.
De tre kommuner som 2018 hade lägst andel elever som inte blev behöriga
till de nationella gymnasieprogrammen var:
Danderyd: 3,9 procent.
Vellinge: 4,4 procent.
Kävlinge: 4,8 procent.
Sex år efter avslutad grundskola befann sig en tredjedel av dem som blivit
obehöriga i grundskolan fortfarande i studier. Den vanligaste studieformen
var komvux och i andra hand folkhögskolans långa kurs.
Av de elever som lämnade grundskolan 1998 och var obehöriga att söka till
gymnasieskolans nationella program hade 48,5 procent avslutat en treårig
gymnasieutbildning 19 år senare. Motsvarande andel för de elever som
blev behöriga 1998 var 90 procent.
De elever som var obehöriga att söka till gymnasieskolan 1998 hade en
sämre ställning på arbetsmarknaden jämfört med de elever som blev
behöriga. Detta gällde 6, 11 och 16 år efter avslutad grundskola. Efter 16
år var 63 procent av de tidigare obehöriga etablerade på arbetsmarknaden
jämfört med 83 procent av de elever som varit behöriga.

SAMMANFATTANDE ANALYS
Införandet av målrelaterade betyg i grundskolan har öppnat för att elever kan
bli underkända. Detta i kombination med krav på att bli godkänd i kärnämnen
och ytterligare ämnen för att bli behörig att söka gymnasieskolans nationella
program har lett till att allt fler elever blivit utspärrade. Ribban för att bli behörig
har dessutom skärpts, vilket inneburit att ännu fler elever hamnat i gruppen
obehöriga.
I det tidigare systemet med relativa betyg blev i princip alla elever som deltog i
undervisningen i grundskolan behöriga att söka till gymnasieskolans dåvarande
linjer. Den spärr som har införts har med andra ord drastiskt förändrat skolsystemet. En hård gräns har upprättats som sållar ut de elever som inte tillåts
fortsätta till gymnasieskolan efter avslutad grundskola.
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Gruppen som inte blir behörig att söka gymnasieskolans nationella program
har successivt ökat. Vårterminen 2018 var det 15,6 procent av eleverna som
lämnade grundskolan som inte var behöriga att söka till gymnasieskolans
nationella program. Den procentandelen motsvarar 17 400 elever.
Det handlar om ett snett socialt urval av elever som spärras ut från gymnasieskolans nationella program. Det är fyra gånger vanligare att grundskoleelever
blir behöriga om deras föräldrar endast har grund- eller gymnasieutbildning
jämfört med om de har en eftergymnasial utbildning. De sociala skillnaderna
ger även ett regionalt utslag. I kommuner med många högutbildade blir betydligt
fler grundskoleelever behöriga att söka till gymnasieskolan än i kommuner med
många lågutbildade. Det är vidare fler pojkar än flickor som inte blir behöriga
och det finns sannolikt en stark överrepresentation av elever med kognitiva
inlärningssvårigheter.
Därutöver finns en överrepresentation av invandrade elever bland dem som
blir obehöriga att söka till gymnasieskolans program. Det gäller särskilt när
elever invandrat till Sverige och börjar direkt i någon av grundskolans högre
klasser. Samtidigt kan inte invandringen enskilt förklara den
stora totala omfattningen. Vårterminen 2018 var det nästan
dubbelt så många svenskfödda elever med svenska föräldrar
som inte blev behöriga till gymnasieskolans nationella program
jämfört med hela gruppen nyanlända som började i årskurs
från 1–9. Däremot kan den marginella minskning av andelen
som inte blev behöriga som skedde vårterminen 2018 och vårterminen 2017 förklaras av en minskad andel nyanlända i
grundskolan.
Sverige har en obligatorisk grundskola för alla, men grundskolan är i dag utformad på ett sådant sätt att alla inte har
möjlighet att lämna skolan som godkända elever. I stället får

Därutöver finns en
överrepresentation av
invandrade elever bland
dem som blir obehöriga
att söka till gymnasieskolans program. Det
gäller särskilt när elever
invandrat till Sverige
och börjar direkt i
någon av grundskolans
högre klasser.

nästan 16 procent av eleverna beskedet att de är underkända
i ett eller flera ämnen och därmed inte behöriga att söka gymnasieskolans
nationella program. Denna ordning strider mot grundtanken med grundskolan,
att ge alla elever en likvärdig utbildning.
Huvuddelen av de elever som lämnar grundskolan utan att bli behöriga fortsätter
på något av gymnasieskolans introduktionsprogram. Syftet med introduktionsprogrammen är att få fler att senare fortsätta på gymnasieskolans nationella
program eller på annat sätt etablera sig på arbetsmarknaden. Resultaten är
emellertid nedslående när det gäller att stimulera till fortsatta gymnasiestudier.
Av eleverna som börjar på ett introduktionsprogram är det knappt en femtedel
som nått en examen på ett nationellt program fem år senare. Av de elever som
lämnade grundskolan 1998 och som inte var behöriga att söka ett nationellt
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program hade endast 48,5 procent gått igenom en treårig gymnasieutbildning
19 år senare. Det kan jämföras med att 90 procent av de elever som blev behöriga 1998 hade gått igenom en treårig gymnasieutbildning. Undervisningstiden
på introduktionsprogrammen varierar också kraftigt, där vissa elever enbart
får undervisning ett tiotal timmar per vecka.
När gymnasieskolan reformerades 2011 var syftet att öka andelen som slutför
gymnasieskolan. Resultatet blev i stället det motsatta. Tvärtemot intentionerna
minskade genomströmningen och i synnerhet andelen elever som gick igenom
ett yrkesprogram. En av förklaringarna var att andelen som inte avslutat gymnasiet vid 19 års ålder ökat, vilket i sin tur hänger samman med att en växande
grupp inte varit behörig att söka till ett nationellt program direkt efter grundskolan.
Omfattande forskning ger stöd för att det existerar ett starkt samband mellan
individers etablering på arbetsmarknaden och deras utbildning. För att lyckas
etablera sig på arbetsmarknaden eller för att kunna gå vidare till fortsatta studier
är en avslutad gymnasieutbildning avgörande. Gymnasieutredningen konstaterar
att ungdomar som har en gymnasieutbildning klarar sig bra på arbetsmarknaden
oavsett konjunkturläge. De ungdomar som misslyckas i gymnasieskolan, som
aldrig påbörjar en utbildning eller som blir nekade tillFör att lyckas etablera
sig på arbetsmarknaden
eller för att kunna gå
vidare till fortsatta studier
är en avslutad gymnasieutbildning avgörande.

träde har däremot betydande svårigheter på arbetsmarknaden. Juridiskt sett är gymnasieskolan en frivillig utbildning, men i realiteten är den ofta nödvändig för att
få ett fäste i arbetslivet.
SCB har i en tidigare studie kommit fram till ett likartat
resultat när de analyserat vad som senare händer med
elever som lämnar grundskolan utan att vara behöriga

att söka till gymnasieskolan. Studien visar att av de elever som 1998 lämnade
grundskolan och var obehöriga att söka till gymnasieskolans nationella program
var 63 procent etablerade på arbetsmarknaden 16 år senare, jämfört med 83
procent av eleverna som var behöriga att söka till gymnasieskolan 1998.
Skillnaden i etableringsgrad var med andra ord 20 procentenheter.
Ur individperspektiv är det nuvarande systemet förödande. En stor grupp av
elever blir underkända i grundskolan och nekade att söka gymnasieskolans
nationella program. Risken är stor att flera av dessa elever fastnar i sidosystemet
för utsorterade elever. Specialpedagoger vittnar också om hur systemet förstärker upplevelsen av att vara misslyckad bland elever med kognitiva svårigheter. Utsorteringen har också en stark klasskaraktär, sannolikheten att inte
bli behörig till ett nationellt program ökar drastiskt och föräldrarna har kort
utbildning.
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Även ur samhällsekonomiskt perspektiv är systemet förödande. Genom att
införa en hög ribba till gymnasieskolans nationella program förnekas många
elever den utbildning de annars skulle önska. Säkerligen skulle många av dessa
elever behöva särskilda stödinsatser för att kunna genomföra en gymnasieutbildning. Många elever mognar och utvecklas under ungdomsåren och klarar
studier på ett helt annat sätt än i grundskolan. Ett sådant stöd skulle också
komma samhället till nytta, inte minst genom de yrkeskunskaper som eleverna
skulle förvärva och genom att de troligen skulle få det enklare att etablera sig
på arbetsmarknaden. Med dagens system stängs dessa elever i stället ute från
yrkesprogram som skulle ge goda utsikter till etablering på arbetsmarknaden.
Målet bör vara att fler elever går igenom gymnasieskolan, det målet försvåras
av det nuvarande systemet som spärrar ut elever från att komma in på gymnasieskolans nationella program.

POLICYKRAV
Tidigt stöd så att fler blir godkända. Förbättrade insatser behövs för att
fler elever som lämnar grundskolan ska bli godkända. Särskilt viktigt är
att eleverna blir godkända i kärnämnena. För att lyckas med detta behövs
en kraftfull satsning på ännu fler och mer omfattande tidiga insatser, så
snart behov upptäcks. Så långt möjligt ska extra stöd till elever ske inom
den ordinarie undervisningens ram. Sverige bör ta till vara på erfarenheter
från bland annat Finland och enskilda skolor som lyckats höja resultaten
och där fler elever blivit godkända.
Fler speciallärare. En fortsatt och utvidgad satsning på att utbilda och
anställa fler speciallärare och -pedagoger för att kunna ge extra stöd till
elever som har särskilda behov.
Se över matematik som kärnämne. För många som har svårt att klara
dagens behörighetskrav är just kraven inom ämnet matematik på högstadiet
ett ofta oöverstigligt hinder. En utredning bör tillsättas för att se över huruvida matematik ska vara ett obligatoriskt kärnämne som alla måste klara
för att bli behöriga till gymnasiet. Det är mycket viktigt att matematik kvarstår som behörighetskrav för att komma in på gymnasieskolans tekniska,
naturvetenskapliga och eventuellt någon ytterligare utbildning. Det är också
viktigt att matematik kvarstår som centralt ämne under hela grundskolan. Men det är inte säkert att det behöver vara ett obligatoriskt kärnämne
för alla nationella gymnasieprogram.
Integrera nyanlända. Nyanlända elever bör i större utsträckning än i dag
integreras inom gymnasieskolans nationella program i stället för att hänvisas till introduktionsprogram. Undervisning i svenska bör erbjudas inom
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ramen för gymnasieprogrammen. Därigenom kommer eleverna också i
högre grad i kontakt med andra svenskspråkiga elever vilket förbättrar
inlärningen. I de fall där nyanlända behöver undervisning i svenska innan
de börjar ett nationellt program bör målet vara att de snart ska kunna
börja på ett nationellt program.
Ta bort underkänt (F) som betygssteg i grundskolan. Fler måste bli
behöriga till gymnasieskolans nationella program. Skolan har inte rätt att
underkänna någon. Det blir stigmatiserande och bidrar till sänkt studielust och att spärra ute elever från fortsatta studier. Skolans roll är att ge
alla elever bästa möjliga stöd och förutsättningar att nå kunskapsmålen,
inte att hindra elever som har haft svårt att klara alla delar av skolan från
att ens bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. Det är orimligt
att drygt 15 procent av eleverna som lämnar grundskolan inte är behöriga
att söka ett nationellt gymnasieprogram. Detta får negativa konsekvenser
både för den enskilda eleven och för samhället som inte på bästa sätt tar
till vara dessa elevers förmåga. Därför bör betygssteget F avskaffas, som
innebär underkänt. Dessutom behövs ett återinförande av ”streck” när stor
frånvaro har gjort det omöjligt att sätta ett betyg på eleven.
Stärk elevhälsan och NPF-kompetens. Elever som har kognitiva svårigheter behöver få ökat stöd. En kraftfull satsning på att stärka elevhälsan
och kunskapen hos alla lärare om hur elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan få anpassat stöd kan ge också dessa elever bättre
förutsättningar att nå behörighetskraven.
Utvidgad sommarskola för dem som saknar betyg. Målet är tydligt: alla
ska vara behöriga att söka till gymnasieskolans nationella program. För
dem som saknar något eller några betyg (streck), bör starka incitament
skapas för att de ska ta igenom kunskaperna under en sommarskola. Det
skulle kunna ske genom att erbjuda de elever som deltar en ekonomisk
ersättning motsvarande ett kommunalt sommarjobb. Sommarskola ska
också erbjudas de elever som på det hela taget lyckats i skolan, men misslyckats i något enskilt ämne. Sommarskolan bör anpassas efter vad eleverna
behöver ta igen och på ett koncentrerat sätt ge eleverna stöd i små undervisningsgrupper. Samtliga elever ska dock ha rätt till ett visst antal helt
sommarlediga veckor. Ambitionen måste vara entydig: fler elever bör få
tillträde till gymnasieskolans nationella program. Det är också viktigt att
betona att en sänkning av spärren för att bli behörig till gymnasieskolans
nationella program inte betyder lägre ambitioner när det gäller kunskapsnivån. Det är helt möjligt att både förbättra grundskoleelevernas kunskaper
och sänka behörighetskraven.

38 |

tankesmedjan

rapport nr 5 | 2019

obehöriga att underkänna

Ökade möjligheter till praktik och att bli behörig även med anpassad
studiegång. Elever med olika form av svårigheter kan redan idag få möjlighet till anpassad skolgång. I vissa fall leder detta dock till minskade möjligheter att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. En utredning
bör tillsättas för att undersöka hur vissa mer begränsade anpassningar av
studiegången ändå kan skapa vissa möjligheter att bli behörig till gymnasieskolans nationella program. Ett sätt att klara detta är att i dialog med skolledning, studievägledning och föräldrar ge elever som annars riskerar att
inte klara de ordinarie behörighetskraven möjlighet att ersätta vissa ämnen
med mer praktik/arbetsplatsbaserad utbildning.
Stärkt studie- och yrkesvägledning. En kraftfull satsning på fler studieoch yrkesvägledare i skolorna och mer tid för att ge stöd till och öka studiemotivationen hos elever från studieovana hem och nyanlända. Ett tydligare
kompensatoriskt uppdrag för studie- och yrkesvägledningen för att bryta
sociala, klass- och andra förväntningar på olika elever.
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