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Sammanfattning och Lärarnas Riksförbunds krav 

Under Almedalen 2017 drev Lärarnas Riksförbund kampanjen ”Hur många ska med?”. Syftet 
med kampanjen var att belysa den stora utslagningen som sker ur det svenska skolsystemet. 
Mer än var tredje elev når inte gymnasieexamen inom den utsatta tiden. För att illustrera 
problematiken skapade vi en så kallad infografik; en grafisk återgivning av hur en årskull 
elever passerar genom skolsystemet, följda i Skolverkets statistik. 

Den viktigaste lärdomen som vår grafik visade var att den stora utslagningen av elever inte 
sker som ett blixtnedslag i gymnasieskolan. Inte heller uppstår problemen bara som av en 
händelse när eleverna ska gå ut årskurs 9. Nej, grafiken visade med all önskvärd tydlighet att 
dessa problem grundläggs mycket tidigt och sedan växer konstant och linjärt genom hela 
skolväsendet. 

Redan i årskurs 1 börjar vissa elever få åtgärdsprogram och andelen ökar stadigt fram till 
högstadiet för att sedan öka kraftigare i samband med att betygen uppdagar större 
kunskapsluckor. I årskurs 9 lämnar mer än var tionde elev grundskolan utan att vara behörig 
till ett nationellt gymnasieprogram. I gymnasieskolan lyckas sedan aldrig skadorna repareras, 
snarare förvärras problemen och mer än en tredjedel av eleverna når aldrig examen. Även om 
elever får fyra eller fem år på sig så 
påverkas helheten och nivåerna mycket 
litet.  

I varje årskull slås 35 000 elever ut.  
Så här kan det inte få fortgå. 
 
Till detta års upplaga av Almedalen har vi 
rullat fram grafiken ett år och följer nu 
den årskull som började årskurs 1 hösten 
2005 och som tog (eller skulle ha tagit) gymnasieexamen i juni 2017. För att ytterligare kunna 
belysa hur dessa elevers skolgång har varit och vilka förutsättningar skolsystemet gett dem att 
lyckas med utbildningen har vi också genomfört en enkätundersökning bland ett riksrepre-
sentativt urval av dessa elevers föräldrar. Vi frågar dem hur deras barns skolgång har varit, 
vilka lärare de haft, om det förekommit mobbing, hur klassrumsmiljön har varit och om 
barnen har fått det stöd de behöver för att nå utbildningens mål. 

Fram träder en djupt oroande bild. I någon mening skulle man kunna tala om hur en ny 
version av klassamhället grundläggs redan i skolan. De föräldrar som har barn som inte nådde 
gymnasiebehörighet i grundskolan vittnar i mycket större utsträckning än övriga föräldrar  
om en stökig skolgång för deras barn. Det var ofta dålig studiero under lektionerna, de hade  
i högre utsträckning obehöriga lärare och det skedde många lärarbyten under hela grundskolan. 
En mycket högre andel av dessa föräldrar vittnar också om återkommande problem med 
mobbning och man uppger i mycket högre utsträckning att barnet borde ha fått särskilt stöd  
i skolan. 

Vår undersökning bland föräldrarna till de elever som tog, eller skulle ha tagit, gymnasie-
examen våren 2017 förstärker bilden av de resultat som framkommer i elevstatistiken; det är 
tydligt att det svenska skolsystemet inte förmår möta de stödbehov som de mest utsatta 
eleverna har. Skolans kompensatoriska effekt är för svag. 

”I gymnasieskolan 
lyckas aldrig skadorna 

repareras, snarare 
förvärras problemen” 
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Lärarnas Riksförbund vill därför se följande reformer av skolans styrning: 

• Staten måste ta över finansieringen av skolan. Det krävs en statlig finansiering av
skolan där den socioekonomiska viktningen av resurserna ökar. Härigenom möjliggörs
kraftfulla insatser för att stärka undervisningen där det behövs som allra mest.

• Staten måste vara beredd att ta över ansvaret för de skolor som idag är kom-
munala. Skolan har under allt för lång tid varit en kommunal experimentverkstad.
Landets 290 olika kommunala huvudmän har ännu inte kunnat förverkliga statens mål
och intentioner med skolan.
Skolkommissionens förslag på 
reformer måste genomföras. Om 
inte utveckling vänder måste 
staten vara beredd att ta över de 
skolor som idag är kommunala. 

• Stöd måste sättas in tidigt för
de elever som riskerar att inte
nå målen. Ju yngre eleverna är,
desto större är sannolikheten att 
olika stödinsatser kan lyckas. 
Allt tyder på att vi i Sverige sätter in stödet för sent. Detta måste förändras. Lärarnas 
Riksförbund kräver att lärare får förskrivningsrätt om speciallärarstöd till elever.

Åsa Fahlén 
Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund 

”Det är tydligt att det 
svenska skolsystemet 

inte förmår möta de 
stödbehov som de mest 

utsatta eleverna har.” 
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Elever födda 1998 i Skolverkets statistik 

66 014

92 939

97 260

12 741 elever tog examen
(17 av en klass med 25)

elever tog inte examen
(8 av en klass med 25)

33 965

Högskole-
förberedande
program

Antal
avbrott:

Antal
avbrott:

Antal
avbrott:

Yrkes-
program

Introduktions-
program

59 834

26 644

13 501

2 719
tillkommer

som slutar
åk 9 är
obehöriga

elever börjar
HT 2005

HT 2005

VT 2017elever lämnar
grundskolan

838

1 039

1 472

Totalt
3 348
avbrott
under år 1

Totalt
9 107
avbrott
under år 2

Antal
elever
som
inte tog
examen:

Antal
elever
som tog
examen:

4 428

2 451

2 228

4 906

2 238

513

3 710

1 785

8 357

45 953

19 130

932

1 487
Antal elever i åtgärdsprogram

3 239
4 848

5 041
5 624

5 669
4 283

5 854
7 293

Grundskola

Gymnasium

Cirka 1 400 elever
börjar inte gymnasiet till
hösten. Vissa
återkommer året därpå.

33 7002018:
34 2002019:
34 6002020:

35 100
35 600

36 1002023:
36 6002024:

37 1002025:

37 6002026:

38 1002027:

38 6002028:

39 0002029:

Totalt cirka 500 000 elever 
från 2017 till 2030 



6 En årskulls framgångar och motgångar 

Föräldrarna om barnens skolgång 

Det var ofta dålig studiero i klassrummet 

Stämmer ganska dåligt/inte alls Stämmer helt/ganska bra 

40%

Föräldrar till barn som nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

77%

Föräldrar till barn som inte nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

46%

Föräldrar till barn som nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

54%

Föräldrar till barn som inte nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

åk 1–6 

åk 7–9 
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Flera lärare (eller läraren) saknade lärarutbildning 

Stämmer ganska dåligt/inte alls Stämmer helt/ganska bra 

9%

Föräldrar till barn som nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

29%

Föräldrar till barn som inte nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

17%

Föräldrar till barn som nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

43%

Föräldrar till barn som inte nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

åk 1–6 

åk 7–9 
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Det skedde många lärarbyten 

Stämmer ganska dåligt/inte alls Stämmer helt/ganska bra 

23%

Föräldrar till barn som nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

37%

Föräldrar till barn som inte nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

32%

Föräldrar till barn som nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

57%

Föräldrar till barn som inte nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

åk 1–6 

åk 7–9 
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Det fanns återkommande problem med mobbning 

Stämmer ganska dåligt/inte alls Stämmer helt/ganska bra 

18%

Föräldrar till barn som nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

40%

Föräldrar till barn som inte nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

16%

Föräldrar till barn som nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

54%

Föräldrar till barn som inte nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

åk 1–6 

åk 7–9 
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Mitt barn fick inte särskilt stöd men hade behövt det 

Stämmer ganska dåligt/inte alls Stämmer helt/ganska bra 

Hur bedömer du den utbildning ditt barn fick i… 

 

14%

Föräldrar till barn som nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

57%

Föräldrar till barn som inte nådde 
gymnasiebehörighet i årskurs 9

åk 1–9 

7,0

4,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Behörig i åk 9 Ej behörig i åk 9

åk 7–9
Mycket 

nöjd 

Mycket 
missnöjd 

7,7

6,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Examen Ej examen

GymnasieskolanMycket 
nöjd 

Mycket 
missnöjd 
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Metodbeskrivning 

Målgrupp 
Målgruppen i undersökningen består av föräldrar (vårdnadshavare) till barn födda år 1998 
som har gått svensk skola hela sin skoltid. Detta medför att vissa grupper av elever som inte 
når examen, främst bland nyinvandrade elever, inte finns representerade i dataunderlaget. 
Avgränsning har varit nödvändig dels för att undersökningens syfte är att fånga hela skol-
systemets funktion, från årskurs 1 till gymnasieskolan, dels av kostnadsmässiga skäl. 

Datainsamling 
All data samlades in genom telefonintervjuer under mars–april 2018. 

Urval 
Eftersom koppling mellan personer födda 1998 och deras föräldrar inte finns i register 
genomfördes urvalet i två steg: 

1. Ett riksrepresentativt urval av personer födda 1998 genomfördes.
2. Utifrån detta register genomfördes en matchning mot personer i ålder 40–60 år med

samma efternamn som bor på samma adress som personen född 1998.
3. På detta sätt togs 2 000 potentiella föräldrar fram i ett riksrepresentativt urval.

I urvalsregistret inkluderades bland annat telefonnummer, namn på föräldern, barnets kön, 
samt boendeadress. Om en vårdnadshavare för ett barn besvarat enkäten exkluderades en 
potentiellt andra vårdnadshavare ur urvalet. 

Säkerställande av målgruppsaktualitet 
För att säkerställa att vi i undersökningen intervjuade personer inom målgruppen ställdes 
följande kontrollfrågor i inledningen av varje intervju:  

a) Har du ett barn som föddes 1998?
b) Har ditt barn gått hela sin utbildning

i svensk skola, sedan årskurs 1? 

Om personen svarade ”ja” på båda 
ovanstående frågor räknades de till 
målgruppen och intervjuades. De personer 
som svarade ”nej” på någon av ovanstående 
frågor räknades inte till målgruppen. Intervjun 
avslutades för dessa personer. 

Utav 1 058 påbörjade intervjuer avslutades  
58 efter kontrollfrågan. Sammantaget 
genomfördes 1 000 intervjuer, se tabell M1. 

Representativitet 
Intervjuer har genomförts representativt med avseende på 14 undergrupper (2 st. kön, 7 regio-
ner; 2×7= 14). Antalet intervjuer inom respektive undergrupp var därmed bestämt på förhand. 
Detta system användes för att säkerställa att intervjuerna inte skulle skapa snedvridna resultat 
och medför att resultaten inte behöver viktas. 

Tabell M1: Svarsfrekvens och redovisning av bortfall 

Antal Andel 
Nettourval 2 000 100 % 
Fel nummer 321 16 % 

Vägrare 485 24 % 

Bortresta 7 0,40 % 

Sjuka/hör dåligt mm 5 0,30 % 

Talar inte svenska 5 0,30 % 

Övriga ej svar 119 6 % 

Påbörjade intervjuer  
(innan kontrollfrågor) 1 058 53 % 

Genomförda intervjuer 
i målgruppen 1 000 50 % 
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Bilaga 1: FAQ om elevstatistiken 

Varför är det fler elever som lämnar årskurs 9 än som börjar årskurs 1? 
Grundprincipen i vår infografik är att vi följer en kohort, det vill säga en årskull elever, i detta 
fall de som började årskurs 1 hösten 2005. Under tiden i grundskolan tillkommer det hela 
tiden elever, framförallt som en följd av invandring. Det gör att elevantalet ökar succesivt för 
varje årskurs. 

Hur vet ni hur många elever som hade åtgärdsprogram? 
Skolverket samlar sedan hösten 2012 in uppgifter om vilka elever som hade åtgärdsprogram  
i grundskolan. Det finns alltså inga sådana uppgifter för den kohort elever vi följer för de sju 
första årskurserna. Till insamlingen läsåret 2014/15 trädde dessutom skollagsförändringarna 
gällande särskilt stöd i kraft, vilka innebar att åtgärdsprogram inte behöver upprättas direkt då 
stöd ska ges, utan i ett första steg kan så kallade. ”extra anpassningar” ges. Detta innebar att 
andelen elever med åtgärdsprogram nästan halverades. Vår grafik baseras därför på 
uppgifterna för läsåret 2016/17, för att ge en bild av ungefär hur stor andel elever per årskurs 
som bedöms behöva så mycket stöd så att ett åtgärdsprogram upprättas.1  

Vilka elever är det som ”tillkommer” inför första året i gymnasieskolan? 
Det handlar om elever som gjort studieuppehåll, aldrig började gymnasiet direkt efter årskurs 
9 eller som börjat på ett introduktionsprogram och som sedan gjort en omstart något efter-
följande år på ett nytt nationellt program. Utifrån de datakällor vi använder kan vi inte 
separera dessa elever från den ursprungliga kohort vi följer, därför redovisar vi hur stort 
inflöde denna elevgrupp utgör. 

Få elever på introduktionsprogram tar examen på tre år, men fler gör det väl om de får 
fler år på sig? Detsamma gäller väl även elever på andra program? 
Ja, det stämmer. Nivåerna är däremot mycket lägre än vad många tror. Andelen elever som 
byter från ett introduktionsprogram till ett nationellt program efter första året är cirka 25 pro-
cent.  

I vår grafik visar vi hur stor andel som tar examen inom tre år (där ingår ovan nämnda elever). 
Ser vi till de som började gymnasieskolan hösten 2012 hade 65 procent tagit examen efter tre 
år, 71 procent inom fyra år och 72 procent inom fem år. Dessa nivåer är stabila över tid. 
Dessa nivåer visar att de extra studieåren aldrig reparerar skadan; det grundläggande problem-
et tycks alltså vara ett strukturellt problem som grundläggs redan i grundskolan och som växer 
linjärt från de tidiga årskurserna fram till gymnasieutbildningens tredje år. 

Är inte många av eleverna som registreras som avhoppare från till exempel 
högskoleförberedande program elever som gjort ett läsår som utbytesstudenter? 
Nej, de tycks vara förhållandevis få, men de finns där. I en tidigare registerstudie framkom att 
cirka en procent av avhopparna återkom året därefter. Om dessa gjorde utlandsstudier eller ej 
framkom inte.2 

1 Se Skolverket (2015), PM Särskilt stöd i grundskolan 2014/2015. Se också SCB. (2016). Minskning av andelen 
elever med stödundervisning. 
2 Lärarnas Riksförbund. (2012). Effekter av vägledning. Stockholm: Lärarnas Riksförbund. 
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Alla utan gymnasieexamen hamnar väl inte i utanförskap? 
Nej, självfallet inte, men sannolikheten för det ökar kraftigt och dessa ungdomar får en 
mycket längre väg till en ljusnande framtid.3  Vissa har uppskattat samhällskostnaden till 260 
miljarder – per årskull.4 

Vilket nationellt gymnasieprogram hoppar flest av? 
Generellt är det en något större andel elever som inte tar examen inom tre år på yrkes-
programmen än på de högskoleförberedande. Skillnaden 2017 var 5 procentenheter. Lägst 
andel elever som når examen på tre år återfinns i hanterverksprogrammet (68 procent), 
fordon- och transportprogrammet (69 procent) samt handels och administrationsprogrammet 
(70 procent). Största andel återfinns i naturvetenskapliga programmet (80 procent), 
ekonomiprogrammet (80 procent) och industritekniska programmet (78 procent). 

Vilka elever är det som inte fullföljer sina studier på tre år? 
Framförallt syns skillnader givet föräldrarnas utbildningsnivå och migrationsbakgrund. Totalt 
nådde 73 procent av eleverna med svensk bakgrund examen inom tre år, vilket ska jämföras 
med 12 procent av de nyinvandrade5 eleverna. Sett till föräldrarnas utbildningsnivå nådde  
33 procent av eleverna vars föräldrar högst hade förgymnasial utbildning en examen på tre år, 
vilket ska jämföras med 76 procent av eleverna med föräldrar med eftergymnasial utbildning. 

Vilka datakällor baseras grafiken på? 
Nedanstående datakällor har använts för att ta fram underlaget till grafiken. Samtliga ned-
laddningar är genomförda under februari 2018. 

Skolverkets tabeller på skolverket.se 
• Skolverket, Grundskolan, Tabell 4, Antal elever läsåren 1989/90–2016/17 och beräknat

antal elever 2017/18–2023/24
• Skolverket, Grundskolan, Tabell 9, Elever med särskilt stöd och studiehandledning på

modersmål årskurs 1–9 samt totalt läsåret 2016/17, samtliga skolor
• Skolverket, Grundskolan, Tabell 1A–C, Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2013/14
• Skolverket, Gymnasieskolan, Tabell 3A–C, Genomströmning inom 3, 4 och 5 år för

nybörjare i år 1 den 15 oktober 2014/2013/2012

Skolverkets databas för jämförelsetal 
• Antal folkbokförda elever per årskurs, per kommun
• Antal folkbokförda elever som lämnat årskurs 9, per kommun
• Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, per kommun

Hur görs framräkningarna av antalet elever? 
Framräkningarna baseras på Skolverkets elevprognoser och ett antagande om att allt annat är 
lika. Elevutvecklingsprognoserna på riksnivå används sedan för att beräkna elevutvecklingen 
per kommun. 

3 Se t.ex. Lindahl, Lena (2011), Den gymnasiala yrkesutbildningen och inträdet på arbetsmarknaden  
(bilaga 2 till LU2011) och Mångs, Andreas (2016), Perspektiv på ungdomsarbetslösheten. Stockholm: 
Arbetsförmedlingen. 
4 Skolvärlden (2014), Skolavhopp kostar 260 miljarder per årskull. 
5 Elever som har kommit till Sverige tidigast 4 år före sin start i gymnasieskolan. 
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Bilaga 2: Föräldraenkäten 

Kontrollfrågor 
a) Har du ett barn som föddes 1998?

1) Ja
2) Nej – Om ”nej”, avsluta intervjun

b) Har ditt barn gått hela sin utbildning i svensk skola, sedan årskurs 1?
1) Ja
2) Nej – Om ”nej”, avsluta intervjun

Frågor om ditt barns skoltid 
1) Går eller har ditt barn tidigare gått på gymnasium?

1) Ja, avslutat gymnasium
2) Ja, går på gymnasium idag
3) Ja, påbörjat gymnasium, men hoppat av
4) Ja, påbörjat gymnasium, men har ”sabbatsår”
5) Nej, aldrig påbörjat gymnasium

2) Om svarsalternativ 1–4 i fråga 1:
Hur bedömer du den utbildning ditt barn fick i årskurs 1–6, årskurs 7–9 respektive gymnasieskolan?
Svara på en skala 1-10 där 1 = Mycket missnöjd och 10 = Mycket nöjd.
a) Årskurs 1–6?
b) Årskurs 7–9?
c) Gymnasieskolan?

3) Om svarsalternativ 5 i fråga 1:
Hur bedömer du den utbildning ditt barn fick i årskurs 1–6 respektive årskurs 7–9? Svara på en
skala 1–10 där 1 = Mycket missnöjd och 10 = Mycket nöjd.
a) Årskurs 1–6?
b) Årskurs 7–9?

4) Hur väl stämmer följande påståenden om utbildningen ditt barn fick i årskurs 1-6 respektive årskurs
7–9? Svara om du tycker att påståendet stämmer helt, ganska bra, ganska dåligt eller inte alls.
Åk 1–6 / Åk 7–9
a) Det var ofta dålig studiero i klassrummet
b) Det fanns återkommande problem med mobbning
c) Flera lärare/n saknade lärarutbildning
d) Det skedde många lärarbyten
e) Klasstorleken var för stor
f) Ditt barn hade (en) skicklig/a lärare

5) Utreddes ditt barn någon gång för särskilt stöd i skolan?
1) Ja, i grundskolan
2) Ja, i gymnasieskolan
3) Ja, både i grundskolan och gymnasieskolan
4) Nej – Om ”nej”, gå till fråga 7

6) Fick ditt barn särskilt stöd?
1) Ja – Om ”ja”, gå till fråga 8 (eller 10)
2) Nej

7) Anser du att ditt barn hade behov av särskilt stöd någon gång i skolan?
1) Ja
2) Nej

8) Om svarsalternativ 1–4 i fråga 1:
Hur väl stämmer följande påståenden om utbildningen ditt barn fick i årskurs 7-9 respektive
gymnasieskolan? Svara om du tycker att påståendet stämmer helt, ganska bra, ganska dåligt eller
inte alls.
Åk 7–9 / Gymnasieskolan
a) Ditt barn fick den hjälp som behövdes för att nå kunskapskraven
b) Ditt barn fick utmaningar att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling

9) Om svarsalternativ 1–4 i fråga 1:
Anser du att ditt barn ofta hade håltimmar i årskurs 7–9 respektive gymnasieskolan?
1) Ja i årskurs 7–9
2) Ja, på gymnasiet
3) Ja, både i årskurs 7–9 och på gymnasiet
4) Nej



10) Om svarsalternativ 5 i fråga 1:
Hur väl stämmer följande påståenden om utbildningen ditt barn fick i årskurs 7–9? Svara om du
tycker att påståendet stämmer helt, ganska bra, ganska dåligt eller inte alls.
a) Ditt barn fick den hjälp som behövdes för att nå kunskapskraven
b) Ditt barn fick utmaningar att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling

11) Om svarsalternativ 5 i fråga 1:
Anser du att ditt barn ofta hade håltimmar i årskurs 7–9?
1) Ja
2) Nej

Bakgrundsfrågor 
12) Lämnade ditt barn årskurs 9 med behörighet till gymnasiet?

1) Ja
2) Nej
3) Vet ej
4) Vill ej uppge

13) Om svarsalternativ 1 i fråga 1:
Du svarade tidigare att ditt barn avslutat gymnasiet. Tog ditt barn även gymnasieexamen nu i juni
2017?
1) Ja
2) Nej
3) Vet ej
4) Vill ej uppge

14) Är barnet en pojke eller flicka?
1) Flicka
2) Pojke
9) Vill ej uppge

15) Vilken är din högsta genomförda utbildning?
1) Grundskola
2) Gymnasieskola
3) Eftergymnasial utbildning
4) Högskola/universitet (< 3 år)
5) Högskola/universitet (3 år <)
9) Vill ej uppge
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