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Gymnasieskolan är central för att nå 
Socialdemokraternas jobbmål 

”Sverige ska öka antalet personer 
som arbetar och antalet arbetade 

timmar i ekonomin så mycket  
att vi når lägst arbetslöshet i EU  

till 2020”  

Stefan Löfven 



Gymnasieutbildning är idag en vattendelare på 
arbetsmarknaden 

Arbetslöshet per högsta utbildningsnivå, 20-24 år 
Procent av arbetskraften 

KÄLLA: Eurostat 
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Många av de som inte avslutar gymnasiet har 
försörjningsstöd som huvudsaklig inkomst 

Andel med försörjningsstöd som huvudsaklig försörjning per 
utbildningsnivå (20-24 år) 
Procent 

KÄLLA: TCO, 2010 
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Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial

Motsvarar 70% av samtliga 
som uppbär försörjningsstöd 

i åldersgruppen 



Kraftig ökning i behovet av högutbildad 
arbetskraft till 2030 

KÄLLA: SCB 
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Gymnasieskolans stora utmaningar 

1 Låg genomströmning och stora 
avhopp 

2 Allt färre läser yrkesutbildningar 

3 Resursslöseri på grund av över-
etablering och planerade nedskärningar  



   Alldeles för många hoppar av sin  
   gymnasieutbildning 

Andel elever som slutför sin gymnasieutbildning inom 3 eller 4 år (startår 2009) 
Procent 

KÄLLA: Skolverket 
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   Lärlingsprogrammen ökar avhoppen 

44

68

Lärlingsprogram Yrkesprogram

KÄLLA: Skolverket 

Andel elever som slutför sin utbildning inom 3 år (startår 2008) 
Procent 
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   Yrkesprogrammen har kraftigt minskat i 
   popularitet 

Andel studerande vid yrkesprogram (exklusive medieprogrammet) 
Procent av nybörjarelever i årskurs 1 i gymnasieskolan 

KÄLLA: Skolverket 
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   Gymnasieskolans resursutmaningar 

KÄLLA: KSL respektive Utbildningsdepartementet  
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Annonserade anslagsförändringar 
Miljoner kronor 

Överkapacitet i Sthlms län 2013 
Antal  

-470

-1930 -1930
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19 782

25 207Antal platser

Antal elever

27% 
överkapacitet 



Regeringen experimenterar gång på gång  
med gymnasieskolan 

•  Utredning av nedläggning av 
industriprogrammet och 
ändring av teknikprogrammet  

•  Utredning av vård- och 
omsorgsprogrammet  

•  Utredning om 
högskolebehörighet 

Hösten 2011 Efter hösten 2011 

•  Ny gymnasieskola 
sjösätts 
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Omläggning – inte nedläggning av Gy 11 
Målbild för en utvecklad 
gymnasieskola  

Viktiga fundament att bygga vidare 
på 
•  Behåll existerande 

programstruktur 
•  Behåll nuvarande kursplanerna 

för högskoleförberedande 
program 

•  Oförändrat betygssystem 
•  Behåll ett fjärde år på 

teknikprogrammet 

•  Fler fullfölja gymnasiet på utsatt 
tid 

•  Alla ska ha en fullständig 
gymnasieexamen före 25 års 
ålder 

•  Fler ska studera på 
yrkesprogram 

•  Bättre koppling mellan studier 
och arbetsliv 

•  Fler ska gå vidare till studier på 
universitet, högskola och 
yrkeshögskola 



Viktigaste delar i omläggning av 
gymnasieskolan 

A Obligatorisk gymnasieskola 

B Åtgärder för att minska avhoppen 

C Högskolebehörighet i alla program 

D Utveckla yrkesprogrammen till 
yrkescollege 

E Lärlingsutbildning 

F Estetisk verksamhet i hela 
gymnasieskolan 

G Utbildningskontrakt 



   Obligatorisk gymnasieskola 

•  Obligatorisk gymnasieskola upp 
till 18 års ålder 

•  Ökat samhällsansvar för att 
eleverna avslutar sina 
gymnasiestudier 

•  Fler vägar till gymnasieexamen 
•  Dispens vid mycket goda skäl 
•  I övrigt skolplikt enligt samma 

regler som gäller för grundskolan 

A 



   Åtgärder för att  
   minska avhoppen 

•  Stärka grundskolan i grunden 
•  Skolan har tydligt mål och 

strategi för att minska 
studieavbrott  

•  Bra bemötande av eleverna 
•  Upptäcka och tillgodose varje 

elevs individuella behov 
•  Eleverna är på rätt program 
•  Samverkan med arbetslivet 

B 

KÄLLA: Sveriges kommuner och landsting (2012): Motverka studieavbrott - gymnasieskolans 
utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning 



   Högskolebehörighet  
   på alla program 

•  Elever ska inte behöva välja väg 
som 15-åring 

•  Kunskaperna behövs på 
arbetsmarknaden och efterfrågas 
av arbetsgivarna 

•  Svenskt Näringsliv: 25 procent 
av eleverna på 
högskoleförberedande program 
skulle välja yrkesprogram om de 
gav behörighet till högskolan – 
förklarar till stor del raset i elever 
på yrkesprogrammen  

C 



   Utveckla yrkesprogrammen  
   till yrkescollege 

•  Höjer kvaliteten på 
yrkesprogrammen 

•  Arbetsgivarna hittar rätt 
kompetens att anställa 

•  Eleverna är attraktiva på 
arbetsmarknaden efter 
utbildningen 

•  Ökar kopplingen med 
arbetslivet i utbildningen, 
säkerställ APL-platser 

•  Dimensioneringen anpassas 
till den regionala 
arbetsmarknadens behov  

D 



   Utveckla lärlingsutbildningen 

•  Erbjud lärlingsspår inom 
yrkescollege 

•  Utveckla lärlingsspåret så att det 
motverkar avhopp – inte ökar 
dem 

•  Skolförlagd del i början av 
utbildningen 

E 



   Estetisk verksamhet för  
   alla gymnasieprogram 

•  Estetik, kreativitet och förmåga 
att uttrycka sig är en viktig 
tillgång i många yrken  

F 



Utbildningskontrakt 

•  Både rättighet och skyldighet 
•  För den som är utan jobb, 

under 25 år och inte har 
gymnasieexamen 

•  Garanterad utbildning, ibland i 
kombination med jobb eller 
praktik 

G 




