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Att neka en stor grupp elever som har det svårt i skolan möjligheten att skaffa sig

yrkeskunskaper i gymnasiet är motsatsen till att värna om dessa elevers

livschanser. Det skriver författarna till Långtidsutredningen i en replik.
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REPLIK | YRKESPROGRAMMEN

Bristande förkunskaper är precis som Per Måhl målande beskriver
ett hinder för många elever att ta sig genom skolan. De kämpar i
uppförsbacke, har svårt att tillgodogöra sig den undervisning de
möter och riskerar att förlora självförtroendet och ge upp. Dessa
elever kan också vara en utmaning i klassrummet och för lärare och
klasskamrater som måste repetera och börja från början. Så långt är
vi överens, men när vi lyfter att alla elever borde få samma chans att
gå gymnasiet tar Måhl sig för pannan.

I en bilaga till Långtidsutredningen skriver vi att dagens sätt att
hantera dessa elever inte är förenligt med målsättningen att alla
elever ska ha likvärdig tillgång till gymnasieutbildning. Vi visar att
dryga tjugo år av behörighetskrav till gymnasiet, som stänger
studiesvaga elever ute från gymnasiets nationella program, inte har
inneburit att grundskolan har blivit bättre på att förbereda denna
grupp elever för gymnasiet. Gruppen obehöriga är fortsatt stor och
växer när skolan har tagit emot många nyanlända. Vi visar också att
andelen av en årskull som blir klar med gymnasiet minskade när
behörighetskraven infördes på 1990-talet och en större grupp elever
än tidigare blev hänvisade till dåvarande individuella programmet.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är
skribentens egna.

https://www.svd.se/ta-inte-bort-kraven-for-att-ga-yrkesprogrammen
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Även om behörighetskrav i teorin skulle kunna göra att fler skärper
sig eller får det stöd de behöver är verkligheten tyvärr en annan. Att
som Per Måhl framhärda i att samhället bör fortsätta att neka en stor
grupp elever som har det svårt i skolan möjligheten att skaffa sig
yrkeskunskaper medan de går i gymnasiet är enligt vår mening
motsatsen till att värna om dessa elevers skolgång och livschanser.
Tanken är i dag att dessa elever inom ramen för något av
introduktionsprogrammen först ska läsa in gymnasiebehörighet för
att sedan gå ett nationellt program. Även detta har visat sig vara en
önskedröm. I själva verket är det många som aldrig får tillgång till
några yrkeskurser. I stället ägnar de sina gymnasieår åt att kämpa
med grundskolans kärnämnen matematik, svenska och engelska. När
de kommer ut i arbetslivet saknar de yrkeskunskaper och många har
svårt att få jobb.

Vi har ingen illusion om att den grupp elever vi talar om med
lätthet skulle dansa igenom gymnasiet bara de fick en plats på ett
nationellt program, men vår viktiga poäng är att fler än i dag
sannolikt skulle klara sig om de fick chansen. Det visar erfarenheten
från när behörighetskraven infördes. Bristande likvärdighet i
betygsättning bidrar dessutom till att det i många fall är skillnader i
bedömning som avgör vem som blir behörig. Detta skapar godtycke
och innebär redan i dag att det saknas en gemensam lägstanivå på
förkunskaper bland dem som börjar gymnasiet.

Det är sant att det inte är realistiskt att klara gymnasiematematiken
för den som är långt ifrån att klara grundskolans matematik, men
inget hindrar ju att undervisningen i de teoretiska ämnena fortsatt
sker på en nivå som eleven klarar av men att eleverna samtidigt ges
möjlighet att påbörja yrkeskurser. Så sker redan inom ramen för
yrkespaketen och på yrkesintroduktionsprogrammet. Det skulle
dessutom sannolikt vara mer motiverande än att bara ägna sig åt de
ämnen man tycker är allra svårast.

Det finns en risk för att statusen på yrkesprogrammen skulle påverkas
negativt om alla släpps in, men ur ett samhällsekonomiskt och
likvärdighetsperspektiv är det enligt vår mening tveksamt att
upprätthålla yrkesprogrammens status genom att utestänga de
svagaste eleverna. I stället måste vi på allvar ställa oss frågan hur de
10–20 procent av en årskull som har det svårast i skolan ska ges
förutsättningar att förbereda sig för ett vuxenliv där de kan försörja
sig själva. Att som i dag leka Svarte Petter med denna grupp och bolla
över ansvaret på någon annan är inte en lösning. Att neka dem
tillgång yrkesutbildning inom ramen för gymnasieskolan för att i
stället hänvisa dem till komvux eller arbetsmarknadspolitiken när de
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stället hänvisa dem till komvux eller arbetsmarknadspolitiken när de
blir vuxna rimmar dessutom illa med en lagstiftning som syftar till att
ge alla elever chansen till likvärdig grundskola och
gymnasieutbildning.
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