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Eleverna ska genom strukturerad undervisning 

ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den 
omfattning som behövs för att skapa 

förutsättningar för att eleverna når de 
kunskapskrav som minst ska 
uppnås och i övrigt utvecklas så långt som 
möjligt inom ramen för utbildningen.
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medborgare

OECD har visat att högre utbildningsnivå ger 
ökat deltagande i allmänna val, och mer positiv 
attityd till lika rättigheter för etniska minoriteter. 

Forskning har visat att utbildning har en kausal 
koppling till engagemang i ideella organisationer, 
vilja att gå och rösta och politiskt intresse 
överhuvudtaget. 
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Den nya skolans principer byggda på kommunalisering, fritt 
skolval och i princip fri etableringsrätt har lett till ökad 
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sett sämre kvalitet i dessa unga svenskars bildning vilket 
märker dem för livet. 
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• Hjulsta 29 %	


• Rinkeby 38 %	


• Akalla 33 %	


• Rågsved 32 %

Andelen behöriga till gymnasiet från årskurs 9
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Vad ger då dålig skola?
Betygen i grundskolans årskurs 9 har avgörande 
betydelse för benägenheten att studera vidare, oavsett 
barnens socioekonomiska uppväxtbakgrund. 
När barnen väl har grupperats genom grundskolebetyget 
minskar betydelsen av socioekonomisk 
bakgrund för benägenheten att studera vidare. 
De grupper som har låga eller ofullständiga 
betyg från grundskolan har kraftigt förhöjda risker 
för framtida psykosociala problem, exempelvis 
allvarlig kriminalitet, bidragsberoende, missbruk 
eller självmordsbeteende. De grupper som 
inte går vidare till gymnasiet eller hoppar av en 
gymnasieutbildning tidigt har svårare än andra 
att etablera sig på arbetsmarknaden. Socialstyrelsen, Social rapport 2010 

De grupper som har låga eller ofullständiga 
betyg från grundskolan har kraftigt förhöjda risker 
för framtida psykosociala problem, exempelvis 
allvarlig kriminalitet, bidragsberoende, missbruk 
eller självmordsbeteende. 

Socialstyrelsen, Social rapport 2010



En lyckas i skolan är helt 
enkelt ung människas 

viktigaste skyddsfaktor
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Jämfört med PISA-genomsnittet

2000 2009

Total variation Mindre Större

Mellanskolvariation Mindre Mindre men 
fördubblad

Betydelse av 
socioekonomisk 

bakgrund
Mindre Större

Från att ha varit ett land med en hög grad av likvärdighet 
är den svenska skolan i dag på en nivå som i flera fall är 
lägre än medelnivån bland OECD-länderna.	

 
Fredriksson och Magnusson. 2013. Den svenska skolans likvärdighet i ett internationellt perspektiv. I Svensson mfl. Slaget om den likvärdiga skolan. 
Katalys nr. 4. 2013. Kata förlag.



Ett moraliskt imperativ

Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog (2008) Det är bättre att stämma i bäcken än i ån – att värdera de ekonomiska 
effekterna av tidiga och samordnade insatser kring barn och unga. 
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Här får Johan ta över!


