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Inledning 

Ljusdals kommun är en glesbygdskommun i Hälsingland. Kommunen har lite dryg 19000 

invånare och i tätorten Ljusdal bor ungefär 7500 personer. Till ortens gymnasieskola, 

Slottegymnasiet, kommer de sökande huvudsakligen från sex stycken högstadieskolor i 

kommunen. Traditionellt har skogsnäringen varit av stor betydelse för regionen, så även för 

Ljusdal. Fortfarande står skogsnäringen direkt eller indirekt för cirka 20% av jobben i 

Hälsingland.
1
 Typen av arbeten inom skogsnäringen har dock förändrats radikalt. De med 

yxor försedda hårda män som syns på diverse flottarmuséer i Hälsingland har ersatts av andra 

män (oftast) i högteknologiska skördare och skotare. Själva skogsbruket står också för en 

mindre del av den totala skogsnäringen. Under 2006 var ca 95 400 människor i Sverige 

(15 800 kvinnor och 79 700 män) sysselsatta inom skogsbruket och skogsindustrin. Av dessa 

arbetade 21 500 inom skogsbruket, 38 200 inom trävaruindustrin och 35 700 inom massa-, 

pappers- och pappindustrin.
2
 Skogsindustrin har också förändrats i takt med framväxten av det 

vi idag ofta benämner utbildnings- eller kunskapssamhället. Den har blivit mer och mer 

kunskapsintensiv liksom många andra branscher. Under 2005/2006 utexaminerades till 

exempel 446 elever från skogliga gymnasieutbildningar och från SLU utexaminerades 52 

skogliga magistrar, 40 jägmästare samt 33 skogsingenjörer, en utveckling de ovan nämnda 

flottarna förmodligen inte kunnat drömma om.
3
  

 

Ovanstående illustrerar hur kraven på den nuvarande generationens blivande arbetstagare 

förändrats. Tiden då man som 16-åring direkt kunde ta klivet ut i skogen eller till 

verkstadsgolvet är förbi. Någon form av teoretisk utbildning är idag ett måste. Ungefär 99% 

av dagens ungdomar går vidare till gymnasiala studier av något slag och cirka 45% går vidare 

till högre studier före 25 års ålder (mer om detta senare). Den omfattande utbyggnaden av det 

svenska utbildningssystemet har både varit en förutsättning för och en följd av denna 

samhällsomvandling. En allt bättre utbildad befolkning har inneburit teknologiska framsteg, 

ökad produktivitet och ekonomisk tillväxt. I dagens globala konkurrens har emellertid Sverige 

(och västvärlden) fått allt svårare att konkurrera vad gäller till exempel industriell produktion. 

Som en reaktion på detta har allt mer kraft satsats på att ytterligare höja invånarnas 

utbildningsnivå för att på så sätt kunna konkurrera inom kunskapsintensiva branscher. Under 

                                                 
1
 Bilaga NÄRINGSLIV i Hälsingetidningar. Onsdag 19:e September 2007. Sid 2. 

2
 Skogsstyrelsens hemsida. http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=15173. 22/12-09 

3
 Skogsstyrelsens hemsida. http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=15173. 22/12-09 

 

http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=15173
http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=15173


 4 

1990-talet genomfördes vad som historiskt sett måste betraktas som en enormt snabb och 

omfattande omstrukturering av det svenska skolsystemet. Den statliga regleringen av skolan 

minskade drastiskt då den svenska skolan kommunaliserades. Staten styr idag skolan genom 

en mål- och resultatstyrningsmodell, men det är kommunerna som bestämmer hur de går till 

väga för att uppnå dessa mål. För att kunna säkerställa att, och i vilken grad, elever uppnår de 

av staten bestämda kunskapsmålen har nya läroplaner, kursplaner och betyg införts. En av 

avsikterna med att införa nya kursplaner samt mål- och kunskapsrelaterade betyg var en 

förhoppning att detta skulle ge en tydligare bild av eleverna faktiska kunskaper och på så sätt 

även kunna utgöra ett underlag för diskussion om elevernas framsteg och svårigheter. 

Därigenom hoppades man att staten via skolan skulle kunna säkerställa att alla elever erhöll 

vissa grundkunskaper och därmed också fick möjlighet att stanna kvar i utbildningssystemet 

längre. På detta sätt skulle det allt mindre behovet av ung outbildad arbetskraft kompenseras 

och dessutom skulle förhoppningsvis en större andel invånare ges möjlighet att bidra i 

kunskapsintensiva branscher och därmed bidra till att landet klarar sig bättre i den globala 

konkurrensen.
4
   

 

Idag kan vi emellertid konstatera att den svenska ungdomsarbetslösheten i ett internationellt 

perspektiv fortfarande är relativt hög. År 2008 var till exempel 14% av de svenska 

ungdomarna mellan 20-24 år arbetslösa.
5
 De flesta av dessa arbetslösa ungdomar saknar en 

gymnasieutbildning vilket idag närmast får ses som ett krav från arbetsmarknadens sida.
6
 

Andelen ungdomar som gått vidare till gymnasieskolan har ökat allt sedan 1970-talet. År 

2002 var andelen ungdomar som sökte vidare till gymnasiet 99%, en siffra som med marginell 

variation har stått sig till idag.
7
 Andelen ungdomar som faktiskt också lyckades fullfölja sina 

studier ökade länge på samma sätt.
8
 Efter 1990-talets skolförändringar har emellertid trenden 

med en allt högre andel ungdomar med genomförda gymnasiestudier brutits.
9
 Efter 1994 då 

den ”nya” gymnasieskolan sjösattes började istället andelen elever som fullföljde sina 

gymnasiestudier minska. Under de första åtta åren efter reformens införande sjönk till 

exempel andelen ungdomar som genomförde sina studier från 81% till 72% för männen och 

                                                 
4
 Korp (2006), s. 53. 

5
 Lindblad (2009) s. 39.  

6
 Lindblad (2009) s. 39. 

7
 Olofsson (2007), s. 148 

8
 Olofsson (2007), s.149 

9
 Olofsson (2007), s.151. 
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från 82% till 78% för kvinnorna.
10

 Samtidigt har spridningen i resultat mellan olika elever, 

skolor och kommuner ökat.
11

  

 

På vilket sätt har då Ljusdal påverkats av den ovan beskrivna utvecklingen? I juli 2006 sände 

Sveriges radio ett inslag där man berättade att Ljusdals kommun hade en av de högsta 

ungdomsarbetslöshetssiffrorna i landet, ja i hela Europa!
12

 Denna tendens hade emellertid 

kunnat skönjas redan tidigare. Statistik från AMS visar att Ljusdal och hela Gävleborgs län 

redan 2002 haft en betydligt större ungdomsarbetslöshet än riket i övrigt. I riket totalt var 

7,8% av ungdomarna arbetslösa år 2002, i Gävleborgs län var siffran samma år 13,8%.
13

 Att 

behovet av ung och relativt outbildad arbetskraft minskat är alltså väldigt tydligt här. Hur kan 

man då komma till rätta med arbetslöshetsproblemet i en kommun som Ljusdal? Redan 1998 

gav regeringen Glesbygdsverket uppdraget att i samråd med NUTEK ta fram en strategi för 

att utveckla den kunskapsintensiva produktionen i glesbygds- och prioriterade 

landsbygdsområden för att vända den negativa sysselsättningstrenden. Bakgrunden till 

uppdraget finns i proposition 1997/98:62, Regional tillväxt för arbete och välfärd. Av 

propositionen framgår följande (sidan 156): 

 

För att det skall kunna skapas arbetstillfällen inom kunskapsinriktade tjänster i glesbygds och 

landsbygdsområden är det nödvändigt att dessa orter får likvärdiga förutsättningar att utnyttja modern 

teknik och att den nya teknikens möjligheter tas till vara. Det sker en snabb tillväxt av sysselsättning 

inom kunskapsintensiv produktion. Institutet för framtidsstudier beräknar att hälften av alla 

yrkesverksamma kommer att vara sysselsatta inom sektorn år 2010. Tillväxten av kunskapsintensiva 

jobb är begränsad i gles- och landsbygdsområden. Dessa områden måste därför i ökad utsträckning få 

del av tillväxten inom kunskapsintensiv produktion för att öka sysselsättningen.
14

 

 

Kunskapsintensiv produktion kräver naturligtvis en välutbildad befolkning. Göran Marklund, 

fil dr och chef för VINNOVAs avdelning för strategiutveckling, skriver i en underlagsrapport 

till Globaliseringsrådet 2007: ”Sveriges framtida tillväxt och välstånd beror till stor del på vår 

förmåga att utveckla och förstärka den svenska kunskapsbasen.”
15

 

 

Precis som Sverige och västvärlden generellt står sålunda Ljusdals kommun sedan ett antal år 

inför två utmaningar. Dels måste man skapa gynnsamma förutsättningar för företag inom 

                                                 
10

 Olofsson (2007), s.150. 
11

 Broadey (2000), s. 8. Skolverket (2006c), s. 18ff. Mohlin (2005), s. 37 
12

 Nyheter från Sveriges radio- Ekot, 24/7 2006., http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=903611, 2/2-10 
13

 Den statistik från AMS som avses redovisas på följande hemsida 

http://www.kristdemokraterna.se/ragnwimarcelind/Artiklar/ungasarbete.aspx, publicerad 2006-09-01, 2/2-10 
14

 Glesbygdsverket (1999), s. 2. 
15 Marklund, (2007)  s. 3. 

http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=903611
http://www.kristdemokraterna.se/ragnwimarcelind/Artiklar/ungasarbete.aspx
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kunskapsintensiv produktion att etablera sig, dels måste man ge sina ungdomar, oavsett kön, 

möjlighet till bra utbildning och betyg som möjliggör vidare studier och därefter möjlighet att 

återvända till framtida arbeten i sådana företag. Hur benägna har då Ljusdalsborna och 

framförallt Ljusdalsungdomarna varit att anpassa sig till de krav kunskapssamhället ställer? 

Med tanke på den höga arbetslösheten borde väl många se högre studier som en möjlig väg 

till framtida sysselsättning? Den 20/2-08 presenterade Högskoleverket statistik som visar att 

av alla landets kommuner hade Ljusdal har den 9:e lägsta övergångsfrekvensen till universitet 

och högskolor av ungdomar till och med 25 års ålder, 29%.
16

 Studerar vi tidigare rapporter 

från Högskoleverket ser vi att så också varit fallet tidigare. Ljusdal hade även under läsåren 

2001/2002 till och med 2004/2005 den lägsta övergångsfrekvensen till högre studier i 

Gävleborgs län och hamnade långt ner på listor där man jämfördes med övriga kommunen i 

Sverige
17

. 

 

Under större delen av 2000-talets första decennium har sålunda ungdomsarbetslösheten i 

Ljusdal varit hög och andelen ungdomar som söker sig till högskolor eller universitet lågt. 

Denna låga övergångsfrekvens till högre studier är också en delförklaring till den höga 

ungdomsarbetslösheten. Om fler av kommunens ungdomar studerade vidare skulle en lägre 

andel av ungdomarna finnas kvar på hemortens registrerade som arbetssökande. Varför söker 

sig då inte Ljusdalsungdomarna vidare till högre studier? På våren 2005 bestämde sig 

utbildningschefen i Ljusdal för att kontakta högskolan i Gävle för att få hjälp att hitta svar på 

den frågan. Denna uppsats utgör en liten del av det forskningsprojekt som växte fram efter 

utbildningschefens första kontakt. Ytterligare en kommun, Älvkarleby, anslöt sig till projektet 

vilket benämndes Den lokala kulturens påverkan på elevers studieval och studieprestationer i 

Ljusdals kommun och Älvkarleby kommun. Projektet avslutades i sin ursprungliga form 2008 

men lever idag vidare under benämningen Pojkars bristande studiekompetens och språkets 

roll i undervisning i svenska, matematik och fysik/teknik; Skriftlighetskompetens och pojkars 

studiekarriärer.
18

  

 

När det gäller konkreta anledningar till varför ungdomar i Ljusdal och Älvkarleby i så låg 

utsträckning söker sig vidare till högre studier har projektet hittills inte erbjudit några 

                                                 
16

 Högskoleverket (2008a), s. 5. Uppgifterna baserades på ett snitt av övergången läsåren 2004/05, 2005/06 och 

2006/07. 
17

 Högskoleverket (2005), ss 8-14 
18

 http://www.hig.se/Organisation/Utbildning--och-forskningskansli/Utbildning--och-

forskningskansli/Pedagogiskt-utvecklingscentrum/PUX/Tematiska-forskargrupper.html 8/12-2009. 

http://www.hig.se/Organisation/Utbildning--och-forskningskansli/Utbildning--och-forskningskansli/Pedagogiskt-utvecklingscentrum/PUX/Tematiska-forskargrupper.html
http://www.hig.se/Organisation/Utbildning--och-forskningskansli/Utbildning--och-forskningskansli/Pedagogiskt-utvecklingscentrum/PUX/Tematiska-forskargrupper.html
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konkreta och tydliga resultat. Kommunernas sociokulturella och socioekonomiska struktur har 

emellertid framförts som viktiga faktorer att ta hänsyn till då dessa antagits påverka bland 

annat studietraditioner och studieresultat.
19

 Kommunernas historia och deras geografiska 

belägenhet har också setts som viktiga ingredienser i skapandet av orternas lokala kultur. Att 

något i de lokala kulturerna i Ljusdal och Älvkarleby får många elever (och kanske i 

synnerhet pojkar) att medvetet eller omedvetet välja bort studier är en av slutsatserna som 

dragits under projektets gång.
20

  

 

Detta är en rimlig slutsats som också stöds av tidigare forskning och statistik. Undersökningar 

från skolverket visar att föräldrarnas utbildningsnivå är den variabel som starkast påverkar 

vilka betyg ungdomar får i skolan.
21

 Statistik från SCB visar att andelen män och kvinnor med 

någon form av eftergymnasial utbildning är betydligt lägre i Ljusdal än i riket som helhet.
22

 

Anlägger vi ett sociokulturellt perspektiv på lärande tänker vi oss också att varje individs 

lärande påverkas av den sociala och kulturella gemenskap som han eller hon är en del av. Det 

är således troligt att socioekonomisk och sociokulturell bakgrund samt den lokala kultur i 

vilken ungdomar (i det här fallet Ljusdalsungdomar) lär, presterar och gör sina studieval, 

påverkar dem på ett påtagligt sätt.  

 

Tidigare forskning visar emellertid även att lokal kultur och de faktorer som format den är 

trögföränderliga och därmed sannolikt inte plötsligt ändras från ett år till ett annat.
23

 

Kommunens skolor är en del av denna kultur och hävdas av många forskare vara en 

bidragande orsak till just ovan nämnda trögföränderlighet.
24

 Lärare och skolledare anpassar 

sig till den lokala kulturen varvid lokal historia, kultur och traditioner får en reell påverkan på 

undervisningen. På detta sätt menar vissa att skolan historiskt sett bidragit till att bevara den 

lokala kulturen och göra den trögföränderlig.
 

Eventuella förändringar i ett områdes 

befolkningssammansättning och därmed också dess socioekonomiska och/eller sociokulturella 

status, skulle enligt ovanstående resonemang inverka på lärande, studieprestationer och 

studieval. Sådana förändringar sker emellertid i huvudsak över lång tid varför även detta 

måste antas vara en långsam process. Stora flyktingströmmar till eller från en region, 

etablering eller nedläggning av ett säte för högre utbildning eller en stor arbetsplats, skulle 

                                                 
19

 http://drop.io/vm74dl1# 22/12-2009 
20

 Högskoleverket (2009), s. 35.  
21

 Se avsnittet Faktorer som påverkar barn- och ungdomars studieresultat längre fram i uppsatsen 
22

 Se tabell 1 längre fram i uppsatsen. 
23

 Se Svensson (2006), ss 31-61, Trondman (1999), ss 197-298, eller Willis (1981), ss 290-310 
24

 Se t.ex. Arfwedson & Arfwedson (2002), ss. 200-205, eller Greiff (2004), s. 57. 

http://drop.io/vm74dl1
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kunna vara exempel på förändringar som påskyndar denna process. I Ljusdals närmaste 

historia går inga sådana omstörtande förändringar att skönja. 

 

Att tänka sig att ungdomar i en kommun hastigt skulle förändra sitt sätt att tänka kring 

utbildning och därmed förändra sitt sätt att vara i skolan är därmed inte troligt. Skulle 

studieprestationer och/eller betyg plötsligt förändras i ett område är det rimligt att förklaringar 

till detta söks på annat håll än i den lokala kulturen. Som verksam gymnasielärare har jag 

bevittnat hur den stora omstruktureringen av den svenska skolan under 1990-talet förändrat 

sättet att anställa, tänka, undervisa, dokumentera, samarbeta och betygssätta. Jag inser idag 

det jag inte insåg då, nämligen att denna omstrukturering går till historien som kanske den 

mest omfattande någonsin i svensk skolhistoria.
25

 När jag sedan fick förmånen att delta i det 

ovan nämnda forskningsprojektet väcktes frågan huruvida dessa skolförändringar även 

påverkat elevernas studieresultat och/eller betyg samt därmed övergångsfrekvensen till högre 

studier. 

 

1990-talets omfattande skolreformer och konsekvenser därav kommer att diskuteras mer 

ingående under rubrikerna Tidigare forskning samt Bakgrund. Kortfattat innebar de emellertid 

att den politiska styrningen av, och ansvaret för, skolan förändrades mot decentralisering. 

Läroplaner och kursplaner ändrades mot en tydlig mål- och resultatstyrning samtidigt som ett 

nytt mål- och kunskapsrelaterat betygssystem infördes. Det tidigare normrelaterade 

betygssystemet (ofta benämnt det relativa betygssystemet) sa ingenting om vilka specifika 

kunskaper eleverna hade utan eleverna jämfördes med varandra. Betygen gavs på en 

femgradig skala och fördelningen för landet som helhet skulle följa en 

normalfördelningskurva för varje ämne och normgrupp, cirka 7% skulle ha betyget 5 och 1, 

24% betyget 4 och 2 medan 38% skulle ha betyget 3. Denna normalfördelningskurva var 

avsedd som vägledning och avsåg ett förväntat utfall i riket som helhet. Detta tenderade 

emellertid att missuppfattas av lärare att gälla även enskilda skolor eller klasser. Värdet av 

elevernas prestationer blev sålunda beroende av de andra eleverna i undervisningsgruppen, en 

elev som fick en femma i en grupp med lågpresterande klasskamrater hade kanske fått nöja 

sig med en fyra i en högpresterande klass. Det relativa betygssystemet var inte heller kopplat 

till specifika kunskapsmål som eleverna förväntades nå vilket omöjliggjorde en jämförelse av 

kunskapsnivån i olika ämnen mellan olika skolor eller kommuner. I det nya mål- och 

                                                 
25 Se t.ex Lundgren (2002), ss 233–243, eller Hartman (2005), ss 66-74. 
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kunskapsrelaterade betygsystemet avser emellertid betyget den enskilda elevens prestation i 

förhållande till i förväg fastställda undervisningsmål i ämnet, oberoende av vad andra 

presterat. Betyget ska ge besked om elevens kunskaper utifrån de nationellt fastställda 

kunskapsmålen. Det nya betygssystemet är med andra ord konstruerat för att tydligare visa 

vad eleverna kan och inte kan.
26

 

 

Om den socioekonomiska och sociokulturella strukturen i samspel med den lokala kulturen i 

Ljusdal inneburit att Ljusdalselever generellt haft svagare skolkunskaper än i t.ex. andra 

glesbygdskommuner och/eller i riket totalt sett visade sig inte detta i det relativa 

betygssystemet. Eleverna jämfördes i första hand med sina klasskamrater och en 2:a i 

svenska, engelska eller matematik diskvalificerade inte heller elever för en fortsättning på 

gymnasieskolan. I och med övergången till det nya mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet synliggjordes emellertid eventuella kunskapsbrister mycket tydligare. De 

första eleverna som lämnade grundskolan med de nya bokstavsbetygen erhöll dessa 1998.  

 

Från och med samma år, det vill säga 1998, skärptes också behörighetskraven till 

gymnasieskolan. För att få studera vidare på ett nationellt gymnasieprogram krävdes nu minst 

betyget G i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik från 

grundskolan.
27

 Förhoppningen var att detta skulle leda till ökad måluppfyllelse på gymnasiet 

eftersom alltför bristfälliga kunskaper i dessa ämnen gav dåliga förutsättningar att klara 

gymnasiestudierna. De grundskoleelever som nu inte kunde gå vidare till gymnasieskolan 

(vilket de tidigare kunnat göra även med en 1: eller 2:a i t.ex. svenska) hänvisades till det 

individuella programmet för att här under ett år kunna bättra på sina kunskaper. Även på det 

individuella programmet har emellertid måluppfyllelsen blivit mycket låg, endast var femte 

elev får ett slutbetyg efter fyra år på individuella programmet.  

 

Rapporter från bland annat Skolverket indikerar också att de nya behörighetskraven fått 

konsekvenser när det gäller studieresultat och studiemotivation även för de elever som når 

behörighet till gymnasieskolan, mer om detta senare.
28

 På ett mer generellt plan är det också 

rimligt att anta att elevers upplevelser av, och prestationer på, grund- och gymnasieskolor 

påverkar deras inställning och möjlighet till framtida studier. Tidigare forskning har visat att 

                                                 
26

 Se Korp (2006), s. 59, eller http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338, 9/12-09 
27

 Skolverket (2000b), s. 4. 
28

 Se t.ex. Skolverket (2001a), Skolverket (2006b), Olofsson (2007) 

http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338
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goda resultat under tidigare skolår avskräcker och, i de fall då betygen är för låga, utestänger 

ungdomar från vidare studier.
29

 Försämrade studieprestationer och betyg i den kommunala 

grund- och gymnasieskolan borde sannolikt innebära att lägre andel av kommunens ungdomar 

söker sig vidare till högre studier.  

 

Med tanke på det stora forskningsintresse som idag ägnas könsskillnader i skolprestationer 

vore det också intressant att undersöka om dessa skillnader ökat eller minskat efter 1998 samt 

huruvida sådana skillnader är mer uttalade i Ljusdal än i de jämförda områdena. Finns det en 

statistisk grund för påståendet att en ovanligt stor del av pojkarna i Ljusdal väljer att inte söka 

sig vidare till högre studier? Av utrymmesskäl kommer emellertid inte denna undersökning att 

redovisas i uppsatsen utan i en separat text till Ljusdals kommun.  

 

                                                 
29

 Se till exempel Broady (2000), s. 66, Forneng (2008a), s. 2 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida 1990-talets omfattande omstrukturering av 

den svenska skolan, i synnerhet det nya betygssystemet och de nya behörighetsreglerna vilka 

infördes 1998, påverkat Ljusdalselevernas möjligheter att söka vidare till gymnasieskolan 

och/eller högre studier i högre eller lägre utsträckning än vad som blivit fallet i andra 

glesbygdskommuner och i riket som helhet. Jag kommer, i den mån statistik finns tillgänglig, 

att redovisa utvecklingen mellan åren 1992-2007. När det gäller andelen elever som fullföljt 

sina gymnasiestudier inom 4 år finns emellertid inget statistiskt material tillgängligt förrän 

1993 och för en jämförelse av andelen gymnasieelever som nått behörighet till högre studier 

finns statistiskt material för att följa utvecklingen i de jämförda områdena först från 1997.
30

 

Skulle det statistiska underlaget visa på stora skillnader mellan de jämförda områdena 

kommer möjliga förklaringar härtill att diskuteras.   

 

Frågeställningar:  

 Vilka studieresultat har elever vid grundskolor i Ljusdal, samtliga 

glesbygdskommuner och riket presterat under åren 1992-2007 och hur stor andel av 

eleverna har gått vidare till nationella program på gymnasieskolan  

 Vilka studieresultat har elever på gymnasieskolor i Ljusdal, samtliga 

glesbygdskommuner och riket presterat under åren 1993-2007 och hur stor andel har 

nått grundläggande behörighet till högre studier inom fyra år mellan åren 1997-2007? 

 Finns det en korrelation mellan elevers studieprestationer på grund-/gymnasieskolan 

och övergångsfrekvensen till högre studier?  

 Vilka möjliga förklaringar till eventuella skillnader i studieresultat områdena emellan 

kan urskiljas?  

 

Teori och Metod 

Finns det då någon teoretisk referensram att hänvisa till som stöd för antagandet att de 

strukturella förändringar av skolans organisation som genomfördes under 1990-talet kan ha 

påverkat skolor och elever i olika stor omfattning och på olika sätt i olika delar av landet? Jag 

kommer i uppsatsen att stödja mig på den teoribildning som finns kring arbetsprocesser och 

                                                 
30

 När jag längre fram i uppsatsen redovisar andelen gymnasieelever på studie-, respektive yrkesförberedande 

program som nått minst betyget G i kärnämneskurserna engelska, matematik och svenska, finns statistik endast 

tillgänglig från och med 1999. 



 12 

arbetsvillkor vid arbete med människor i så kallade Human Service Organisations vilket på 

svenska kan översättas som människobehandlande organisationer. Jag kommer i huvudsak att 

referera till två svenska forskare; Roine Johansson professor i sociologi vid Mittuniversitet 

samt Anders Pousette, lektor på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.
31

 Dessa 

båda har i sin tur inspirerats av professor Henry Mintzbergs och professor Yeheskel 

Hasenfelds organisationsteoretiska forskning.
32

 Kännetecknande för människobehandlande 

organisationer är att människor utgör själva ”råmaterialet” i arbetsprocessen.
33

 Tar vi skolan 

som exempel kommer målen och riktlinjerna i en förändring initierad av staten att tolkas och 

genomföras av människor på flera olika nivåer, rektorer, lärare och lokala politiker (vilkas 

inflytande på ”produktionsprocessen” dessutom blivit mer påtagligt efter att den statliga 

regleringen av skolan minskat under 1990-talet). I en människobehandlande organisation är 

också kunderna (i skolans fall eleverna) aktiva subjekt som i samarbete med de anställda 

(lärarna, rektorerna) kommer att påverka arbetet och därmed måluppfyllelsen.
34

 De ytterst 

ansvariga för förändringens genomförande har också, till stor del på grund av det som nämnts 

ovan, små möjligheter att direkt övervaka och därmed påverka arbetets genomförande på 

”golvet” (i skolans fall klassrummet).
35

 Att genomföra förändringar i människobehandlande 

organisationer blir därmed en mycket komplex process som också är mycket svår att styra och 

utvärdera.
36

 Organisationsledningen måste förlita sig på stöd från den lokala omgivningen 

vilken därmed får en reell påverkan på förändringens genomförande.
37

 Framgången i 

genomförandet av reformen avgörs av tre faktorer. Den första är tiden, det vill säga hur länge 

förändringsarbetet pågått. Den andra faktorn är konsekvensen i genomförandet, det vill säga i 

hur hög grad samverkan mellan olika reformer eller delar av reformer kan nås. Den tredje 

faktorn är konkretionen i reformen, det vill säga hur praktiska och konkreta 

förändringsdirektiven är.
38

 1990-talets skolförändringar innebar omfattande förändringar på 

kort tid.
39

 Nya läroplaner med ett större tolkningsutrymme än i tidigare läroplaner infördes. 

Ett nytt betygssystem med tydligare fokus på elevens faktiska kunskaper infördes också 

liksom nya behörighetsregler till gymnasieskolan. Att dessutom huvudansvaret för det 

praktiska genomförandet av förändringarna fördes över till kommuner där partipolitisk 

                                                 
31

 Johansson (1992), Pousette (2001) 
32

 Mintzberg (1979), Hassenfeld (1992) 
33

 Pousette (2001), s. 4 
34

 Pousette (2001), s. 5 
35

 Pousette (2001), s. 13 
36

 Johansson (1992), s. 139 och 169, Pousette (2001), s. 6 
37

 Johansson (1992), 169 f. 
38

 Johansson (1992), s. 166 
39

 Lindblad et.al. (2002), s. 285 
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styrning och ekonomiska resurser varierade gör att det finns goda skäl att tro att de 

omfattande skolförändringar som genomfördes i Sverige under 1990-talet kan ha påverkat 

skolor och elever med olika bakgrund och förutsättningar på olika sätt.
40

  

 

Min avsikt är att, huvudsakligen med hjälp av skolverkets statistikdatabaser, skapa mig en 

bild av hur elever i Ljusdal lyckats i sina grund- och gymnasieskolestudier strax före, under 

och efter 1990-talets skolförändringar.
41

 I och med att det nya mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystem ersatte det gamla relativa betygen från och med 1994/1995 är det problematiskt 

att använda betyg för att göra jämförelser av elevernas studieprestationer över tid. Genom att 

följa och jämföra elevers studieresultat i olika områden mellan åren 1992-2007 kan jag 

emellertid få en indikation på om omstruktureringen av den svenska skolan under 1990-talet 

påverkat elevernas studieprestationer på olika sätt i de jämförda områdena. Då Ljusdal klassas 

som en glesbygdskommun har jag valt att jämföra kommunens statistik med motsvarande 

statistik för ”genomsnittsglesbygdskommunen” och med riket som helhet, detta för att få en 

indikation på huruvida utvecklingen i Ljusdal skiljer sig även från kommuner med likartade 

förutsättningar då det gäller folkmängd, avstånd till tätort, geografisk belägenhet (flertalet av 

landets glesbygdskommuner ligger i Norrland, Norra Dalarna och Värmland). För att få en 

bild av i vilken mån elever senare gått vidare till högre studier kommer jag att använda mig av 

statistik från högskoleverket.
42

 Med hjälp av ovan nämnda statistiska material kommer jag 

sedan att kunna redovisa eventuella skillnader i studieprestationer på grund- och 

gymnasieskolor mellan de jämförda områdena under samt i vilken mån detta avspeglar sig i 

områdenas övergångsfrekvens till högre studier.  

 

Om mitt statistiska underlag indikerar att 1990-talets skolförändringar fått andra konsekvenser 

i Ljusdal än i genomsnittsglesbygdskommunen och i riket som helhet kan detta anföras som 

stöd för teorin om att förändringar i människobehandlande organisationer är svårtstyrda och 

tar sig olika uttryck i områden med olika lokala kulturer. Jag kommer då även att försöka hitta 

och diskutera några möjliga förklaringar av mer konkret art till varför sådana skillnader i 

studieresultat uppkommit. Jag avser stödja mina tolkningsförslag på tidigare forskning kring 

1990-talets skolförändringar och konsekvenser därav vad gäller skolans ekonomiska 

förutsättningar samt rektors förändrade roll i organisationen. Det kan även finnas anledning 

                                                 
40

 Skolverket (2009) s. 16, Mohlin (2005), s. 2. 
41

 http://www.skolverket.se/sb/d/1769/a/8785 (Skolverket, statistik, databaser) 
42

 Högskoleverket (2008a) och (2008b)  

http://www.skolverket.se/sb/d/1769/a/8785
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att diskutera möjliga konsekvenser av det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemets 

införande, samt att åberopa tidigare forskning kring lärarbehörighetens betydelse för elevers 

studieresultat då det är allmänt känt att andelen behöriga lärare sjönk på många ställen i landet 

under 1990-talets andra hälft. Jag gör emellertid inte anspråk på att kunna komma med några 

definitiva förklaringar, utan hoppas kunna erbjuda just en förtydligad bild av 

Ljusdalsungdomarnas skolprestationer och skolresultat under åren 1992-2007 samt huruvida 

dessa kan ha påverkats av 1990-talets skolförändringar i en annan omfattning än vad som 

blivit fallet för ungdomar i andra glesbygdskommuner och i riket totalt sett.  

 

Uppsatsen har som framgått ovan huvudsakligen en kvantitativ karaktär. Mina data har 

inhämtats från två statliga myndigheter, skolverket och högskoleverket, vilkas objektivitet och 

noggrannhet jag inte funnit anledning att betvivla. För att ytterligare försöka säkerställa 

undersökningens reliabilitet har jag även vidtagit största möjliga noggrannhet vid 

överförandet av det statistiska materialet till diagramform. Som nämnts ovan har skolverkets 

databas med jämförelsetal för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och 

vuxenutbildning legat till grund för den största delen statistiskt underlag i studien.
43

 Här hittar 

vi statistik på kommunnivå från och med 1992.
44

  Från och med 2004 är det dessutom möjligt 

att jämföra län. I databasen kan användaren själv välja att jämföra en kommuns resultat 

gentemot andra kommuner och/eller riket som helhet vad gäller exempelvis 

medelbetyg/meritvärde i årskurs 9, andel lärare med pedagogisk utbildning, kostnad per elev 

för elevvård, läromedel och lokaler, andel elever som blivit behöriga till gymnasieskolan, 

övergångsfrekvensen till gymnasieskola, andel elever på det individuella programmet, 

andelen elever som fullföljt sina gymnasiestudier och andelen gymnasieelever som nått 

behörighet till högre studier inom fyra år.  

 

 Jag har även använt mig av skolverkets Internetbaserade resultat- och 

kvalitetsinformationssystem, SIRIS.
45

 Denna databas avser ge användaren information om 

skolors resultat och kvalitet med hjälp av statistik om elever, lärare, resultat och kostnader i 

grund- och gymnasieskolan. I databasen finns även samlat olika dokument som beskriver 

                                                 
43

 http://www.jmftal.artisan.se/ 
44

 Som ovan nämnts finns dock inte alltid statistik för gymnasieskolan tillgänglig från 1992. När det gäller 

andelen elever som fullföljt sina gymnasiestudier inom 4 år finns inget statistiskt material tillgängligt förrän 

1993. När det gäller andelen gymnasieelever som nått behörighet till högre studier finns statistik för att följa 

utvecklingen i de jämförda områdena först från och med 1997. När jag längre fram i uppsatsen redovisar andelen 

gymnasieelever som nått  minst betyget G i kärnämneskurserna engelska, matematik och svenska finns statistik 

endast tillgänglig från och med 1999. 
45

 http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90009&_dad=portal&_schema=PORTAL  

http://www.jmftal.artisan.se/
http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90009&_dad=portal&_schema=PORTAL
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kvalitetsutvecklingen i kommuner och skolor samt olika analyser och utvärderingar. 

Information på nationell, kommunal och skolnivå finns tillgänglig. De statistiska uppgifter jag 

hämtat och använt mig av är inhämtade under perioden maj till och med december 2008. Inga 

siffror eller diagram i uppsatsen baseras på den felaktiga statistik som publicerades av 

skolverket i november 2007 (och som strax därefter korrigerades). De statistiska data jag 

använt mig av för att redovisa övergångsfrekvens till högre studier är hämtade från 

Högskoleverkets statistiska analyser.
46

  

 

Det finns sålunda ett relativt omfattande statistiskt material att tillgå vilket möjliggjort för mig 

att bilda mig en uppfattning om, och redovisa en rättvis bild av, elevernas studieresultat i de 

undersökta kommunerna. Det statistiska materialet har även gett mig underlag att redovisa 

möjliga förklaringar till dessa studieresultat. Jag vill dock återigen poängtera att alltför 

långtgående tolkningar av ett statistiskt material, om än med hög reliabilitet, ofta ger underlag 

till befogat ifrågasättande.  Det har också tidigare förekommit viss kritik mot hur skolverkets 

analysverktyg använts. Denna kritik har riktats framförallt mot en alltför okritisk tolkning av 

statistik från analysverktyget SALSA. Bland annat har Peter Nyström, adjunkt på institutionen 

för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet, pekat på hur många kommuner 

använder statistiken vid fördelning av resurser vilket han ställer sig kritisk till då verktyget av 

honom anses alltför trubbigt. Nyström får medhåll Stefan Persson, utbildningsråd på 

Skolverket, som själv varit med och tagit fram mätmetoden.
47

 Med detta i minnet vill jag 

betona att de statistiska samband som redovisas och analyseras i denna uppsats i sig inte 

bevisar några orsakssamband utan endast kan tjäna som underlag för vidare diskussion kring i 

vilken mån 1990-talets skolförändringar kan ha påverkat elever i olika delar av landet. 

 

                                                 
46

 Högskoleverket (2008a) och (2008b)  
47

http://mobil.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33919&a=1054645&lid=puff_1054731&lpos=extra_0,  9/12-09 

http://mobil.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33919&a=1054645&lid=puff_1054731&lpos=extra_0
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Tidigare forskning 

Faktorer som påverkar barn- och ungdomars studieresultat 

Vilka faktorer påverkar ungdomars studieresultat? I avseende att kartlägga sambandet mellan 

några viktiga bakgrundsvariabler och medelbetyg på olika skolor genomförde skolverket 

läsåret 1994/95 en studie. Denna omfattade nästan 900 högstadieskolor och drygt 92000, eller 

94.8% av alla elever som avslutat årskurs 9 ovan nämnda läsår.
48

 Undersökningen tillkom 

bland annat därför att det fanns så få undersökningar som studerat just sambandet mellan 

elevernas och skolans sociala förutsättningar, skolans resurstilldelning och resultat. I 

rapporten presenteras en grundmodell som skapats och som baseras på 5 olika 

bakgrundsvariabler som enligt studien tillsammans förklarar 42% av variationen i medelbetyg 

mellan de undersökta skolorna.
49

 Den överlägset starkaste bakgrundsvariabeln är elevernas 

föräldrars utbildningsnivå. Ju högre utbildningsnivå föräldrarna på en skola har desto högre 

blir också medelbetyget.
50

 Den näst starkaste bakgrundsvariabeln är andelen pojkar på skolan. 

Ju större andel av avgångseleverna som är pojkar desto lägre blir medelbetyget. Effekten är 

dock långt ifrån lika betydelsefull som föräldrarnas utbildningsnivå utan betecknas i 

undersökningen som svagt negativ. Detsamma gäller för den tredje starkaste 

bakgrundsvariabeln, andelen elever på skolan med utländsk bakgrund. En större andel 

avgångselever med utländsk bakgrund innebär generellt sett att medelbetyg sänks något. De 

två sista bakgrundsvariablerna är antalet elever på skolan och antalet lärarveckotimmar under 

elevernas hela högstadietid. Ett högt antal elever på en högstadieskola har en mycket svag 

negativ effekt på skolans medelbetyg. När det gäller antalet lärarveckotimmar under elevernas 

skoltid är sambandet mer komplext och tilldelas i grundmodellen en mycket liten betydelse 

för elevernas medelbetyg.
51

 

 

Ovanstående faktorer förklarar enligt skolverkets rapport lite drygt 40% av variationen i 

medelbetyg mellan de olika jämförda skolorna. De återstående knappa 60% måste dock 

förklaras på annat sätt. I rapporten anges skolors organisation, arbetssätt, ledarstil, skolklimat 

och läraregenskaper som möjliga förklaringsfaktorer. Elevernas motivation nämns också som 

en möjlig delförklaring. Att elevers sociokulturella bakgrund har stor betydelse för hur 

                                                 
48

 Skolverket (1999b) 
49

 Denna grundmodell har även tjänat som utgångspunkt när de modellberäknade värdena i skolverkets 

analysverktyg SALSA räknats ut. http://salsa.artisan.se/  
50

 Skolverket (1999b), s. 8 
51

 Skolverket (1999b), s. 23 

http://salsa.artisan.se/
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eleverna presterar i skolan är ingen nyhet. Oavsett barnens ålder påverkar till exempel 

föräldrarnas utbildningsbakgrund hur barnen presterar i skolan. I en publikation från 

skolverket 2006 sammanfattas resultatet av insamlingen av ämnesproven i årskurs 5 samma 

år. Här visas att den bakgrundsfaktor som haft störst påverkan på barnens resultat är moderns 

utbildningsnivå.
52

 I en annan av skolverkets publikationer redovisas en registerstudie där 

800 000 gymnasieelevers studieresultat studerats. Även här anges studietraditioner från 

hemmet som den viktigaste bakgrundsfaktorn för hur eleverna lyckas med sina studier.
53

  

 

Varför är det då så? En av huvudförklaringarna är att kulturen i ett hem med hög 

utbildningsnivå liknar den i skolan. Elever från sådana hem behärskar redan till viss del ett 

språk och har kunskaper och värderingar som gör de lättare för dem att ta del av och prestera i 

skolans verksamhet. Föräldrar med låg utbildningsnivå kan känna sig mer främmande i skolan 

vilket skulle kunna innebära att de engagerar sig mindre i barnen skolgång.
54

 Elevers sociala 

bakgrund kan även hindra dem från att lyckas i skolan av delvis andra anledningar. Paul 

Willis introducerade i sin bok Learning to Labour (1977) ett kulturellt perspektiv på varför 

ungdomar från till exempel arbetarklassen inte lyckades in skolan.
55

 Willis konstaterade bland 

annat att de arbetarklasspojkar han studerat gjorde ett mer eller mindre medvetet val där 

lojalitet med sin egen klass och de färdigheter och värderingar som var användbara där valdes 

istället för anpassning till skolan och dess verklighet. 

 

Om svenska barns- och ungdomars sociala bakgrund och hur denna påverkar ungdomars 

upplevelser av och prestationer i skolan har till exempel Mats Trondman skrivit.
56

 Trondman 

beskriver hur han i intervjuer med arbetarklassbarn kunde konstatera att språket som användes 

i skolan betydligt skilde sig från det som användes i hemmen och att dessa ungdomar måste 

börja med att lära sig ”skolspråket”. I sin forskning fann Trondman bl.a. att barn med 

huvudsakligen arbetarklassbakgrund redan i grundskolan hade känslan av att inte riktigt höra 

hemma i skolan. Undervisande lärarna beskrev det utifrån sitt perspektiv som om dessa elever 

inte hade den rätta skolmotivationen etc. Eleverna känner sig inte förstådda utan upplever ett 

utanförskap som gör att de skapar en motkultur och ett beteende som gör att de definieras som 

problemelever, precis som Willis ”gäng” i Storbritannien drygt 20 år tidigare. Självklart fanns 

det gott om arbetarklassbarn som inte var så negativa till skolan men inte heller dessa tog till 

                                                 
52

 Skolverket (2006a) 
53

 Skolverket (2008) 
54

 Se t.ex. Wennerholm Juslin & Bremberg (2005), s. 12. 
55

 Willis (1981) 
56

 Se t.ex., Trondman (1994) och (1999) 
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sig skolkulturen som något positivt och självklart enligt Trondman
57

. Tillägnandet av 

”skolkulturen” är sålunda en långsam process. Först under högskoletiden börjar många av 

dessa ungdomar aktivt tillägna sig en annan kultur än deras egen och då i syfte att skaffa sig 

det kulturella kapital de behöver för att kunna lyckas i sin nya miljö. 

 

Vill man ytterligare fördjupa sig i betydelsen av människans omvärld och kultur i 

lärprocessen kan professor Roger Säljös Lärande i praktiken- Ett sociokulturellt perspektiv 

vara en bra utgångspunkt.
58

 Här försöker Säljö redogöra för hur människor tillägnar sig och 

formas av olika kulturella aktiviteter. Människan har utvecklat ett antal redskap eller verktyg, 

både språkliga, intellektuella eller fysiska, som vi använder för att observera och bearbeta 

våra intryck av omvärlden. Interaktion och framförallt kommunikation blir i det 

sociokulturella perspektivet den viktigaste inlärningsfaktorn, en faktor som varierat genom 

historien och mellan olika samhällen. 

 

Sociologen Lotta Svensson har i sin doktorsavhandling studerat drivkrafter bakom ungdomars 

utflyttning från ett samhälle inte helt olikt Ljusdal, nämligen Söderhamn.
59

 Dessa ungefär 

jämnstora Hälsingeorter har båda haft ett vikande befolkningsunderlag och i stor utsträckning 

förlitat sig på skogsnäringen för arbetstillfällen. Även om Söderhamn är en mer utpräglad 

bruksort finns det ändå några intressanta observationer i Svenssons avhandling som kan vara 

överförbara till förhållandena i Ljusdal. Till exempel observeras idrottsrörelsens starka 

sammanhållande och fostrande roll, en allmän ovana vid förändring, en inställning att 

industriarbete och/eller fysiskt arbete är ”riktigt arbete” och ett en viss 

utbildningsfientlighet.
60

 Dessa observationer skulle alla, i varierande grad, även kunna sägas 

gälla för Ljusdal. Svensson konstaterar att ungdomars värderingar färgas av den på orten 

rådande kulturen. Dessa värderingar är trögföränderliga och styr i hög utsträckning 

människors attityder och beteenden. Som ung påverkas man också mycket starkt av 

föräldrarnas föräldrars bakgrund och tenderar att återskapa sina föräldrars utbildningsnivå.
61

 

 

Med tanke på ovanstående resonemang är det troligt att elever i en kommun med generellt sett 

låg utbildningsnivå kommer att lyckas betygsmässigt sämre i skolan än i en kommun där 
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förhållandet är de omvända. Tabellen nedan visar hur utbildningsnivån i åldersspannet 25-64 

år såg ut i Ljusdal jämfört med riket som helhet år 2007.  

 

Tabell 1 

Population: Befolkning 2007, 25-64 år. Fördelning: Kommun och kön i kombination med utbildningsnivå 

 
Kommun Kön Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning 

    kortare än 9 år 

(folkskola motsv.) 

9 år 

(grundskola) 

högst 2 år 3 år kortare än 3 år minst 3 år 

Riket män 6% 12% 29% 19% 14% 19% 

 kvinnor 5% 9% 28% 18% 15% 25% 

 totalt 5% 10% 28% 18% 14% 22% 

        

Ljusdal män 8% 14% 42% 20% 9% 6% 

 kvinnor 6% 10% 39% 18% 12% 14% 

 totalt 7% 12% 40% 19% 10% 10% 

 

Uppgifterna är hämtade från SCB, Befolkningens utbildning, Tabeller och diagram version 2008-01-01. 

Kortadress: www.scb.se/UF0506    

 

Tabellen visar bland annat att andelen 25-64 åringar med eftergymnasial utbildning på minst 3 

år är betydligt lägre i Ljusdal än i riket som helhet, speciellt när det gäller män. I ljuset av 

statistiken ovan och tidigare forskning som visar hur föräldrarnas utbildningsnivå, lokal kultur 

och värderingar mm., medför att ungdomar tenderar återskapa sina föräldrars utbildningsnivå, 

finns det sålunda anledning att utgå från att ungdomar i Ljusdal både har sämre 

förutsättningar och färre incitament för att prestera i skolan än i landet som helhet. 

 

Rekrytering till högre studier 

Sverige har en lång tradition av skolpolitiska beslut som syftat till att reformera skolan för att 

höja utbildningsnivån och på så sätt bland annat minska klasskillnaderna.
62

 Alltför stora 

skillnader mellan olika samhällsklasser skulle kunna leda till motsättningar inom landet. Av 

ideologiska och demokratiska skäl har också politiker, framförallt från vänsterblocket, hävdat 

att de som ska leda landet bör representera flera sociala grupper. I ett land som erbjuder och 

möjliggör högre studier för alla medborgare oavsett bakgrund är det naturligtvis lättare att 

rekrytera människor från alla samhällsgrupper till sådana ledande befattningar. Som nämndes 

i uppsatsens inledning behövs också rent samhällsekonomiskt en utbildad befolkning för att 

skapa/upprätthålla välfärdssamhället i den globala konkurrensen. Redan på 1940-talet 
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genomförde Husén och Härnqvist studier om den svenska ”begåvningsreserven”. Denna 

forskning gav stöd åt teorin att Sverige hade en outnyttjad begåvningsreserv. Om denna 

reserv, som främst fanns i de lägre socialgrupperna, kunde utnyttjas skulle den sociala 

snedrekryteringen till högre studier minska samtidigt som Sverige som land ökade sin 

konkurrenskraft.
 63

 

  

När det gäller den sociala snedrekryteringen till högre utbildning finns det forskning som 

visar att den minskade i Sverige mellan 1930 talet och fram till 1970.
64

 I Tallberg m.fl (2002) 

hävdas emellertid att det historiska mönstret av en klass-, köns-, och etnicitetsstrukturerad 

skola, trots de många förändringar skolan och samhället genomgått, fortfarande består idag.
65

 

Statistik från SCB visar att andelen högskolestuderande från alla socioekonomiska grupper, 

förutom för ungdomar från högre tjänstemannahem, ökade mellan åren 1993/1994-

2002/2003.
66

 Detta medförde att den sociala sammansättningen på högskolor och universitet 

förändrades något under den här tiden och den har inte heller förändrats i nämnvärd 

utsträckning efter detta. Under den ovannämnda tiden ökade till exempel andelen studerande 

från arbetarhem från 18% till 24%. Fortfarande är det dock så att om fördelningen på 

högskolor och universitet skulle motsvara den andel av befolkningen mellan 19-34 år som 

kommer från arbetarhem skulle siffran ligga någonstans kring 33%. Rent statistiskt finns det 

sålunda en social snedrekrytering till högre studier. I SCB:s statistiska rapport konstateras 

också att fler kvinnor än män påbörjar högskolestudier.
67

  

 

Konsekvenser av 1990-talets svenska skolförändringar 

Forskningen kring effekterna av 1990-talets svenska skolförändringar är relativt begränsad.
68

 

På uppdrag av socialdepartementet genomförde emellertid en forskargrupp under ledning av 

Donald Broady, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, en studie vars mål var att 

redovisa utvecklingstendenser inom skolsektorn under 1990-talet. Ett av de problemområden 

som definierades och föreslogs för vidare beforskning var ”[…] sociala och kulturella 

konsekvenserna av skolans decentralisering från stat till kommun”.
69

 Huvudresultatet av 
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studien är att skillnader mellan skolor och utbildningsinriktningar ökat under 1990-talets 

andra hälft.
70

 Samtidigt betonas också att konsekvenserna av 1990-talets skolförändringar vid 

tiden för studien ännu inte slagit igenom fullt ut utan förväntas bli synliga under 2000-talets 

början.
71

 Vidare konstateras att en av de viktigaste strukturerande faktorerna på 

gymnasieskolan är elevernas tidigare erövrade skolkapital i form av betyg från grundskolan.
72

 

Detta samband mellan studieresultat i grundskolan och gymnasieskolan observeras även i en 

av högskoleverkets rapporter och förklaras helt enkelt med att ” […] goda resultat i skolan 

uppmuntrar till fortsatt utbildning, dåliga resultat avhåller elever från att fortsätta”.
73

  

 

År 2006 publicerade skolverket en rapport vilken konstaterade att spridningen i resultat 

mellan skolor fortsatt öka mellan åren 1998-2004 (man har här jämfört det genomsnittliga 

meritvärdet i årskurs 9 för olika skolor).
74

 I rapporten konstateras vidare att betydelsen av 

elevers egna sociokulturella bakgrund för deras skolprestation ökat marginellt under tiden för 

undersökningen.
75

 Rapporten visar också att skolnivåeffekterna med avseende på andelen 

elever med högutbildade föräldrar har förstärkts under tidsperioden.
76

 Skolverkets rapport 

visar alltså att betydelsen av sociokulturell bakgrund ökat mellan åren 1998-2004 inte bara på 

individnivå men även på skolnivå. Som tidigare nämnts lämnade den första årskullen med de 

nya bokstavsbetygen grundskolan 1998.
77

 Ett av de tyngsta skälen för att överge det gamla 

relativa betygssystemet var att det inte sa något om vad eleverna egentligen kunde, vilket det 

mål och kunskapsrelaterade betyget gör genom sin koppling till de av staten fastställda 

kursplanemålen.
78

 Det nya betygssystemet har därmed en potential att tydliggöra tidigare 

”dolda” kunskapsskillnader mellan elever och kommuner. Forskningen är här emellertid 

mycket knapphändig.
79

 Erik Mohlin, doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i 

Stockholm, konstaterar dock i en rapport till LO:s näringspolitiska enhet år 2005 att den 

regionala spridningen i betyg kraftigt ökat efter 1990-talets skolförändringar och att det nya 

mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet skulle kunna vara en av förklaringarna härtill.
80

 

Denna bild bekräftas i en av skolverket nyligen presenterad kunskapsöversikt över forskning 
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kring vilka olika faktorer som påverkar resultaten i svensk grundskola. I den sammanfattande 

analysen framgår att: 

 

Utöver att de genomsnittliga resultaten i vissa avseenden har försämrats så har även spridningen i 

resultat ökat över tid, dvs resultatskillnaderna mellan skolor och mellan olika elevgrupper har blivit 

mer markanta. Från 1993 har resultatskillnaderna ökat mellan olika skolor – i synnerhet från 1998 då 

de nya betygen gavs för första gången. Dessutom visar analyserna på markant ökade skillnader i 

betygen mellan olika elevgrupper (utifrån social bakgrund, kön och etnicitet); framför allt utifrån 

föräldrarnas utbildningsbakgrund.
81

 

 

Jonas Frykman, professor i etnologi vid Lunds universitet, menar i sin bok Ljusnande framtid. 

Skola, social mobilitet och kulturell identitet att skolan idag gör ett sämre jobb än vad som 

varit fallet under förra generationen och att den sociala snedrekryteringen till högre utbildning 

är påtaglig.
82

 Skolan bidrar därmed till att upprätthålla klassamhället. Anledningen till detta är 

enligt Frykman att skolan förändrats drastisk under senare år. Förr var skolan en institution 

med tydliga regler där barn från alla sorters hem möttes. I skolan skulle elever, oavsett 

bakgrund, fundera på och lägga grunden till sin framtid. Skolan erbjöd alla elever en 

elevidentitet, gemensam för alla. I denna skola fanns, enligt Frykman, större möjligheter till 

social mobilitet. Han menar att dagens skolor (friskolor såväl som kommunala skolor) ofta har 

en egen profil och att skolan är personanpassad på ett helt annat sätt än tidigare. Idag tas 

hemmet, bakgrunden och de personliga kvalitéerna upp som arbetsmaterial i skolan skriver 

Frykman. På så sätt blir vissa elevers bakgrund viktigare än andras. Frykman använder 

uttrycken tribalisering eller refeodalisering om tendensen att personer och grupper blivit 

mindre beroende av institutioner som t.ex. skolan. När elever istället blir allt mer beroende av 

personlig uppbackning hemifrån blir föräldrarnas socioekonomiska bakgrund oftare än förut 

avgörande för hur eleven lyckas menar Frykman
83

 Den 21 September 2008 kunde vi i DN läsa 

en debattartikel där Frykman tillsammans med fyra andra professorer från olika fält framför 

följande budskap: ”På ren svenska håller vi på att få en klasskola som sorterar eleverna efter 

föräldrarnas utbildningsnivå!”
84

 

 

Professor Ingrid Carlgren m.fl. bekräftar i Scandinavian Journal of Educational research 

indirekt Frykmans bild av en förändrad skola med andra krav.
85

 Carlgren betonar att skolan 

idag fokuserar mer på eget arbete och därför i högre grad än tidigare kräver motiverade elever 
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som kan förstå, utvärdera och ta ansvar för sin egen inlärning.
86

 Förmågor som elever med 

välutbildade föräldrar och/eller uppbackning hemifrån bör ha lättare att utveckla. 

 

Om skolan idag indirekt premierar elever från hem med goda studietraditioner och de mål- 

och kriterierelaterade betygssystemet tydligare än förut visar på kunskapsskillnader elever 

emellan bör detta innebära att elever, skolor och kommuner där utbildningsnivån är låg halkar 

efter betygsmässigt om inte extra resurser tillförs. Som framgår av tabell 1 hamnar Ljusdal i 

den kategorin. Efter kommunaliseringen av den svenska skolan var det upp till de enskilda 

kommunerna att se till att så blev fallet. I det ekonomiska klimat som rådde under stora delar 

av 1990-talet med ansträngda kommunala budgetar blev detta en uppgift som inte alltid 

genomfördes tillfredsställande. En rapport från lärarnas riksförbund visar hur skillnaderna 

mellan olika kommuner ökat efter kommunaliseringen båden när det gäller den totala 

kostnaden för skolans verksamhet och undervisningskostnaden per elev.
87

  

 

Om skolförändring skriver även Göran Brante, universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i 

Kristianstad, i sin avhandling Lärare av idag. Om konstituering av identitet och roll.
88

 Här 

ligger huvudfokus på de samhälleliga strukturer, mekanismer och faktorer som lärare har att 

förhålla sig och hur dessa påverkar lärarna och deras sätt att arbeta. Brante menar att lärares 

arbetssituation sedan tidigt 1990-tal förändrats radikalt. Detta manifesteras bland annat i de 

nya läroplanerna Lpo- och Lpf 94 (och senare Lpfö 98). Brante menar att 

läroplansförändringarna var mer långtgående än många vill göra gällande och urskiljer tre 

förändringarna som i själva verket upphäver det sätt på vilket samhället och lärare tidigare sett 

på skolan; jämställandet av ämneskunskaper och moraliska värden, kravet att individualisera 

elever, samt elevinflytande i verksamheten. Han pekar också på två läroplansförändringar som 

utgör hinder för tidigare rutiner nämligen att läroplanen ställer krav på förändring av skolans 

verksamhet och att lärare kontinuerligt ska ifrågasätta den egna verksamheten. Dessa 

förändringar är inte av ondo men innebär stora förändringar för lärare menar Brante. I 

förlängningen har de, tillsammans med de övriga förändringarna av skolan (kommunalisering, 

individuell lönesättning, en marknadsanpassning av skolan mm.), medfört att lärare generellt 

upplever en försämrad kontroll över sitt yrke, ett minskad självförtroende i den egna 

yrkesrollen och ett högre sjukskrivningstal. Det har också fått till effekt att motsättningar 
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mellan elever och lärare ökar. Väger man samman dessa förändringar blir det, enligt Brante, 

tydligt att de stora skolförändringar under 1990-talet negativt påverkat lärares sätt att göra sitt 

jobb vilket i förlängningen medfört sämre studieresultat för eleverna.
89

 

 

Även universitetslektor i pedagogik Kajsa Falkner vid Örebro universitet samt Sverker 

Lindblad, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, beskriver konsekvenserna av den 

svenska skolans omstrukturering.
90

 Sverige är inte det enda land där skolan omstrukturerats 

och decentralisering under 1900-talets slutskede men enligt Lindblad har den svenska skolans 

omstrukturering skett både snabbare och varit mer genomgripande än i de flesta andra 

länder.
91

 Tillsammans med bland andra Lisbet Lundahl, professor i pedagogik vid Umeå 

Universitet, har Lindblad deltagit i ett internationellt projekt där syftet bland annat var att ge 

en bild av vilka effekter omstruktureringen av svenska skolan kan ha fått. Två av 

undersökningens slutsatser är att den lett till en förändrad syn på både lärare och elever. Dessa 

antas vara självständiga och motiverade aktörer som fattar rationella beslut. När det i 

verkligheten visat sig att så inte alltid är fallet finns det i dagens system inte tillräcklig 

beredskap för att hantera detta. En annan slutsats är omstruktureringen och kanske främst 

kommunaliseringen av skolan har lett till större skillnader mellan elever och mellan enskilda 

skolor. Flertalet av de tolv politiker och andra tunga beslutsfattare på skolområdet vilka 

Lundahl intervjuat menar också att ungdomar som idag misslyckas i skolan löper större risk 

för social marginalisering än vad som var fallet tidigare.
92

  

 

Allt sedan 60-talet har i stort sett alla svenska ungdomar genomfört en 9-årig grundskola.
93

 

Andelen elever som börjat gymnasieskolan har också ökat. 1972/73 började 75% av Sveriges 

ungdomar gymnasiet. Av dessa avbröt emellertid cirka en fjärdedel sina studier under de två 

första åren. Detta medförde att mer än var femte 16-åring började arbeta eller studera någon 

annanstans än på gymnasieskolan under så sent som i början av 70-talet.
94

 Andelen ungdomar 

som fortsatt till gymnasieskolan har sedan dess ökat kontinuerligt och i början av 2000-talet 

gick cirka 99% av de svenska ungdomarna vidare till gymnasiala studier.
95

 Detta som en 

naturlig del av arbetsmarknadens krav på utbildade människor. Andelen som fullföljde sina 
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påbörjade studier fortsatte även att öka fram till och med att gymnasieskolan reformerades 

under 1990-talet. 

 

Som en del av den svenska skolans förändring under 1990-talet förändrade som tidigare 

nämnts även antagningsreglerna till gymnasieskolan. Från och med 1998 krävs minst betyget 

G i ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska (mer om detta under 

rubriken ”bakgrund”). Detta fick till följd att antalet elever med gymnasiebehörighet 

minskade och ledde också till förändringar i grundskolans sätt att organisera undervisningen. I 

en rapport från skolverket år 2001 konstateras att de förändrade och tuffare behörighetskraven 

till gymnasieskolan har medfört ett treämnesfokus på grundskolan där tid tas från andra 

ämnen för att ytterligare träna svenska, matematik och engelska. Detta har emellertid inte lett 

till bättre måluppfyllelse i dessa ämnen men till kunskapsluckor i andra ämnen och många 

gånger medfört att elever blivit ”skoltrötta” av det ensidiga nötande av ett eller möjligen flera 

av dessa tre ämnen.
96

 I en annan av skolverkets studier, vars syfte varit att undersöka varför 

allt fler elever lämnar grund- och gymnasieskolan utan fullständiga betyg, hävdas emellertid 

att systemrelaterade faktorer såsom kursplaner och betygskriterier inte framträtt som ”de mest 

betydelsefulla orsaksförklaringarna […]” och att man inte i någon högre utsträckning ser 

några behov av förändringar här.
97

 Forskningen kring 1990-talets skolreformer och 

konsekvenserna därav är som synes inte bara begränsad utan ibland även mångtydig.  

 

Det målrelaterade betygssystemets brister som urvalsinstrument till vidare studier har 

emellertid betonats av flera forskare
98

. Andra har konstaterat att dagens nationella kursmål 

och betygskriterier kräver tolkning på lokal nivå och att risken är stor att dessa tolkningar, och 

därmed också betygssättningen, skiljer sig åt mellan olika kommuner och/eller skolor.
99

 

Samtidigt används idag betygen allt mer som det mest centrala måttet på en skolas resultat 

(trots att detta aldrig var tanken). Med tanke på att skolor idag verkar på en konkurrensutsatt 

marknad är detta extra allvarligt för en skola där elever får låga betyg eftersom den då per 

automatik klassas som mindre bra. Detta trots att förutsättningarna att klara målen kanske 

varit sämre på grund av den lokala kulturen, invånarnas utbildningsbakgrund etc. Som 

tidigare beskrivits kommer det i en kommun med generellt sätt låg utbildningsnivå bli fler 

elever som får svårt att nå kunskapsmålen i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. 
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Som bland annats visats i Svenssons avhandling kan även den lokala kulturen på en ort ha en 

likartad effekt (invånarnas utbildningsbakgrund har för övrigt stor betydelse för 

konstituerandet av denna lokala kultur). Detta beror, som tidigare nämnts, på att språk, kultur 

och värderingar i elevernas hemmiljö på olika sätt skiljer sig från den i skolan och att deras 

möjlighet att prestera i skolan därför generellt sätt blir lägre. Att förändra den lokala kulturen 

och människors värderingar är en mycket trögföränderlig process. 1990-talets omstrukturering 

av den svenska skolan har däremot i ett historiskt perspektiv varit både omfattande och snabb. 

Om det nya betygssystemet ger en tydligare bild av vad elever kan borde detta innebära att 

elever i kommuner med lågutbildade invånare och en lokal kultur som inte gynnar 

utbildningsframsteg automatiskt får lägre betyg. I och med införandet av de hårdare 

intagningskraven till gymnasieskolan blev även dessa elevers möjlighet att söka vidare till 

gymnasiet sämre. Utan minst ett G i matematik, svenska och engelska kommer elever inte in 

på ett nationellt program. De ursprungliga intentionerna om ett betygssystem som skulle ge en 

tydligare bild av elevers kunskaper för att sedan sätta in adekvata hjälpresurser har i en 

skolverklighet drabbade av 1990-talets ekonomiska kris möjligen förvandlats till ett 

diskriminatoriskt verktyg som utesluter allt fler elever från vidare studier.
100
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Bakgrund 

Att den samhällsekonomiska utvecklingen i Sverige varit omtumlande under det senaste dryga 

halvseklet kommenterades redan i uppsatsens inledning. 1950 var andelen sysselsatta inom 

jordbrukssektorn 19%, industrisektorn 35% och övriga yrken stod för 46% av de sysselsatta. 

År 2000 var motsvarande siffror 2,5% för jordbrukssektorn, 19% för industrisektorn och 

78,7% för övriga sektorer.
101

 I takt med att samhället och att sysselsättningsstrukturen 

förändrades blev också utbildning en allt viktigare faktor. En välutbildad befolkning var en 

nödvändighet för fortsatt produktivitet och ekonomiska tillväxt och som en följd av detta har 

allt sedan 60-talet i stort sett alla svenska ungdomar genomfört en 9-årig grundskola.
102

 

Andelen elever som börjat gymnasieskolan har också ökat. 1972/73 började 75% av Sveriges 

ungdomar gymnasiet. Av dessa avbröt emellertid cirka en fjärdedel sina studier under de två 

första åren. Detta medförde att mer än var femte 16-åring började arbeta eller studera någon 

annanstans än på gymnasieskolan under så sent som i början av 70-talet.
103

 Andelen 

ungdomar som fortsatt till gymnasieskolan har sedan dess ökat kontinuerligt och idag går ca. 

98% vidare till gymnasiala studier. Detta som en naturlig del av arbetsmarknadens krav på 

utbildade människor. Andelen som fullföljde sina påbörjade studier fortsatte även att öka fram 

till och med att gymnasieskolan reformerades under 1990-talet
104

. 

 

Som tidigare nämnts har ett ökande humankapital och teknologiska framsteg varit de starkaste 

tillväxtmotorerna under 1900-talet och den Svenska grund- och gymnasieskolans utbyggnad 

har varit en naturlig följd av detta.
105

 Skolan är en del av samhället vilket leder till att 

förändringar i samhället även får genomslag i skolan. Detta blev väldigt tydligt i början av 

förra seklets sista decennium. Allt sedan mitten på 1970-talet hade den statliga regleringen av 

skolan successivt minskat. Motiven bakom denna förändring var många. En bärande tanke var 

emellertid att genom decentralisering av offentlig verksamhet bättre kunna tillgodose lokala 

behov samtidigt som man fick en effektivare förvaltning.
106

 Redan den s.k. SIA utredningen 

1974 ansågs det att den statliga styrningen av skolan inte gjorde det möjligt för kommunerna 

att utnyttja sina resurser. De varierande förutsättningarna i kommunerna krävde större lokal 
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anpassning.
107

 Den så kallade public choice teorin, utvecklad av den amerikanske ekonomen 

James M Buchanan, har kommit att spela en stor roll för hur många länder kommit att 

omstrukturera den offentliga sektorn.
108

 I korthet går teorin ut på att om offentliga tjänster 

bjuds ut att ingå som delar av den fria marknaden kommer brukarna av tjänsterna (i skolans 

fall föräldrar och elever) med sina krav och önskemål att positivt påverka kvalitén på dessa 

tjänster samtidigt som de offentliga utgifterna hålls nere. I en tid av ökad global konkurrens 

fanns ett stort intresse att öka effektiviteten och produktiviteten även inom skolan. 1991 

beslutade riksdagen om en kommunalisering av den svenska skolan. Beslut om skolans 

verksamhet skulle fattas så nära den berörda nivån som möjligt. Här fanns den bästa insikten 

om vilka åtgärder som gjorde mest nytta och var mest kostnadseffektiva. Det lokala 

inflytandet skulle öka, föräldrar skulle t.ex. kunna få större möjligheter till insyn och påverkan 

i skolan. Undervisningen skulle även bättre kunna anpassas efter de lokala förutsättningarna. 

Kommunen fick nu ett odelat drifts- och arbetsgivaransvar för skolor och personal vilket 

innebar en stor frihet att fördela resurserna inom sina verksamheter. Kommunen fick också 

ansvaret för att tolka de statliga målen, planera, genomföra och utvärdera verksamheten. 

Samtidigt blev också skolan konkurrensutsatt då en valfrihetsreform genomfördes vilken gav 

föräldrar och elever rätt att välja bland de kommunala skolorna och de allt fler fristående 

skolorna (där kommunen inte är huvudman).
109

 

 

Att ett nationellt likvärdigt skolsystem skulle kunna garanteras även efter kommunaliseringen 

skulle bland annat garanteras genom införandet av nya läroplaner för grund- och 

gymnasieskolan samt senare också förskolan (Lpo 94, Lpf 94 och Lpfö 98). Dessa läroplaner 

bygger på en delvis förändrad kunskapssyn. Några huvudtankar är att kunskap inte är en 

avbildning av verkligheten utan en mänsklig konstruktion. Kunskap är ingen färdig produkt 

och kan inte förstås isolerad från sitt sammanhang utan är en process som är olika för olika 

individer. Hur en människa lär sig beror bland annat på dennes förförståelse, behov och 

avsikter. För inlärning krävs ett aktivt engagemang av den lärande. Skolan kan således inte 

enbart ägna sig åt urval av stoff och förmedling av detta, utan måste erbjuda ett socialt 

sammanhang som främjar elevernas lärande.  Vad som ska läras i skolans olika ämnen anges i 

kursplaner. I dessa finns målen med kursen angivna samt betygskriterier som anger vilken 

kunskapsnivå eleven ska ha uppnått för att erhålla ett visst betyg. Kursplanerna är utformade 
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så att de ger skolor och ytterst lärare, en mycket stort frihet till tolkning och genomförande av 

kurserna. Som ett naturligt komplement till de nya läroplanerna och kursplanerna inför des 

också ett nytt mål- och kunskapsrelaterat betygssystem med betygsstegen IG, G, VG och 

MVG, vilket nu ersatte det gamla relativa sifferbetygssystemet vars främsta uppgift varit att 

rangordna eleverna.
110

 

 

Även gymnasieskolan reformerades 1991. Förutom ett nytt betygssystem enligt ovan innebar 

gymnasiereformen att den tidigare linjeuppdelade gymnasieskolan nu organiserades i 16 

nationella program som oavsett studieinriktning alla skulle ge behörighet till högre studier. 

Före detta tvååriga linjer blev treåriga program vilket innebar att kunskapskraven höjdes. 

1998 beslutades även att ungdomar måste ha godkänt i engelska, svenska och matematik från 

grundskolan för att få börja på ett nationellt eller specialutformat program. Som en följd härav 

steg andelen elever som gick direkt till det individuella programmet från 6 till 8 procent 1998 

och ökade successivt fram till 2004 då siffran låg på drygt 10 procent.
111

 

 

Att dessa omfattande förändringar ställde höga krav på all personal inom skolan är helt klart. 

Inte minst lärare fick ett digert arbete med att läsa in, tolka och i lokala kursplaner redogöra 

för hur man på sin skola och i sitt ämne ämnade arbeta med eleverna för att uppnå de 

nationella målen. Extra resurser i form av tid och pengar hade kunnat hjälpa skolorna i denna 

period av förändring. Sverige genomgick emellertid som bekant vid den här tiden en 

ekonomisk kris. De flesta kommuner fick istället genomföra kraftiga besparingar vilket 

naturligtvis påverkade även skolornas budget. Lärartätheten i grundskolorna minskade med 

cirka 20% mellan 1991 och 1996. Av de kvarvarande minskade dessutom andelen 

behöriga.
112

 

 

Under andra hälften av 1990-talet började andelen ungdomar som fullföljde sina 

gymnasiestudier att sjunka. Det är speciellt männen som i högre utsträckning avbrutit sin 

gymnasieutbildning efter införandet av ”den nya gymnasieskolan” 1994.
113

 Denna trend 

hänger samman med en annan observerbar förändring sedan 70-talet, nämligen hur 

könsskillnader i studieresultat förändrats. Under 1970-talet var det en något större andel män 

än kvinnor som fullföljde sina gymnasiestudier. Idag är förhållandet det omvända. Under 
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1970-talet presterade kvinnor sämre i naturvetenskap, matematik och fysik men bättre i språk 

och humaniora. Idag har kvinnorna kommit ifatt och ibland förbi i de naturvetenskapliga 

ämnena samtidigt som deras försprång i språk och humaniora bestått eller till och med 

utökats.
114

 Detta är en internationell trend som ägnats allt större uppmärksamhet under senare 

år. OECD har till exempel i sina internationella studier Programme för international Student 

Assessment (PISA) visat detta 2000, 2003 och 2006.
115

 Antalet registrerade på högskolan 

fortsatte öka till och med 2004 men har sedan dess minskat med ca 8 % till och med 2007
116

 

Den relativa andelen kvinnor som börjar på högskolans grundutbildningar har också konstant 

ökat under de tio senaste åren.
117

  

 

Att tillgången på välutbildad arbetskraft i det framväxande kunskapssamhället på detta sätt 

hotas har naturligtvis föranlett ett antal utredningar världen över.
118

 Anledningarna till den 

utveckling vi nu ser i Sverige och världen är mycket komplexa. Något som kunnat konstateras 

är att vi ser stora regionala skillnader, både kvalitets- och könsmässigt, när det gäller 

studieframgång i grund- och gymnasieskolan samt övergångsfrekvens till 

högskola/universitet.
119

 Parallellt med detta ser vi också en fortsatt urbanisering. 

Nationalekonomen Göran Wikner målar upp en bild av ett framtida Sverige där stora delar av 

Norrlands inland förvandlats till ödemark, åtminstone ur ekonomisk synvinkel.
120

 Vi vet att 

utflyttningen från norrlands inland redan är betydande. Kunskapssamhällets högre krav på 

utbildning leder i kombination med en generell arbetsbrist till att glesbygdens ungdomar ofta 

inte har något val. I sin jakt på arbete och/eller utbildning går flyttlassen mot större 

(högskole/universitets-) städer vid kusten. Efter en längre tid på annan ort försvåras ofta 

återflyttningsmöjligheterna på grund av familjebildning, arbete och sociala kontakter på den 

nya orten. Flickor flyttar i högre utsträckning än pojkar.
121

 Svensson visar t.ex i sin 

doktorsavhandling att av de tillfrågade gymnasieungdomarna i en annan Hälsingekommun, 

Söderhamn, tyckte bara 5,4% av flickorna att Söderhamn var en bra kommun att bo i vid 25 

års ålder och 62,8% av flickorna planerade att flytta. Av pojkarna tyckte 14.4% att Söderhamn 
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var en bra kommun att bo i och 54,9% planerade att flytta.
122

 En utveckling i enlighet med 

ovanstående beskrivning kan innebära att livskvalitén för både kvinnor och män påverkas 

negativt och att ett födelseunderskott uppkommer vilket på sikt riskerar att ytterligare utarma 

regionen. Många av de ovan nämnda kvinnorna flyttar till orter med högskolor/universitet. 

Dessa orter har ofta betydande kvinnoöverskott.
123

 Under läsåren 2001/2002-2006/2007 var 

övergångsfrekvensen till universitet och högskolor vid 25 års ålder i snitt 39,4% för män och 

52,8% för kvinnor, det vill säga 13,4 procentenheter högre.
124

 Detta har i viss mån sin 

förklaring i att kvinnor klarar sig bättre i grund- och gymnasieskolan. Läsåret 2006/2007 var 

andelen med grundläggande behörighet till universitet och högskolor 91.3% för kvinnor och 

86,4% för män. För kvinnor var dessutom den genomsnittliga betygspoängen 14,7 och för 

män 13,4.
125

 Det här är en trend som kunnat observeras under lång tid och under senare år har 

en hel del forskning bedrivits i syfte att undersöka anledningarna till de ökande 

könskillnaderna i skolprestationer och skolans eventuella roll i denna utveckling.
126

 Av 

utrymmesskäl kommer eventuella könsskillnader i studieresultat inte att redovisas och/eller 

problematiseras i denna uppsats utan den statistik som presenteras avser det totala antalet 

elever i de jämförda kommunerna. Syftet i denna uppsats är, som tidigare nämnts, att 

undersöka hur 1990-talets skolreformer påverkat samtliga ungdomars möjligheter i Ljusdals 

kommun, i glesbygdskommuner och i riket totalt när det gäller deras möjligheter att fortsätta 

till vidare studier. Finns det skäl att misstänka att de nya läro- och kursplanerna, det nya 

betygssystemet och de nya behörighetsreglerna till gymnasiet har förändrat förutsättningarna 

för ungdomar i olika grad beroende på var de bor? 
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Resultat          

I kapitlet redovisas statistik som illustrerar hur ungdomar i Ljusdal, samtliga 

glesbygdskommuner och i riket som helhet har presterat i grund- och gymnasieskolan samt i 

vilken mån de inom tre år sökt vidare till högre studier. I de flesta fall har jag kunnat hitta 

statistik som illustrerar förhållandet före och efter införandet av de nya läroplanerna och de 

nya antagningsreglerna. Jag har huvudsakligen valt att presentera statistiken i stapeldiagram 

vilka infogats i löptexten för att tydligare illustrera förändringar och skillnader. 

 

Grundskoleungdomars studieprestationer i Ljusdal jämfört med 

andra glesbygdskommuner och riket  

Den svenska skolan omorganiserades som tidigare nämnts rejält under första hälften av 1990-

talet. Huvudman för skolorna blev nu kommunerna och inte staten. Från att ha varit regelstyrd 

blev skolan nu i högre grad mål- och resultatstyrd vilket tydligt framgår i de nya läroplanerna 

Lpo94 och Lpf94. Ett nytt mål och kunskapsrelaterat betygssystem infördes som ersättning till 

det gamla relativa betygssystemet. Det gamla 1-5 systemet var konstruerat för att rangordna 

eleverna, 3 var medelvärdet och det vanligaste betyget medan 1:or och 5:or delades ut i lägre 

utsträckning. Betyget sa således någonting om hur väl du presterat i jämförelse med andra 

men inte mycket om vilka konkreta kunskaper du hade. Medelvärdet av betygen i alla dina 

ämnen kallades medelbetyg och användes som urvalsinstrument vid ansökningar till det som 

då kallades gymnasielinjer.
127

 

 

Dagens betygssystem är alltså mål- och kunskapsrelaterat. Det finns nationella kravnivåer 

som anger vad en elev ska kunna för att erhålla ett visst betyg. Någon tanke om 

normalfördelning finns inte utan teoretiskt sett kan alla elever få betyget IG om ingen nått 

målen för G. På samma sätt ska alla elever få betyget MVG om de uppnått de nationella 

målen för kursen på MVG nivå. För att ändå kunna räkna fram ett medelbetyg, numera 

meritvärde, dvs. ett samlat mått på hur väl eleven lyckats betygsmässigt i grundskolan, gör 

man på följande sätt. De 16 bästa betygen adderas till en summa. Betygens värde är G = 10 p, 

VG = 15 p och MVG = 20 p. Den maximala poängen blir då 320 p. Har eleven G i alla kurser 

når man 160 p. Hur högt medelbetyg man behöver för att söka in till ett visst 

gymnasieprogram varierar från år till år och beroende på vilket program och/eller skola man 
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söker till. På gymnasieskolan läser elever olika många kurser av olika längd. Här sker 

omräkningen på annat sätt.
128

 Det jämförelsetal eller genomsnittliga betygspoäng man räknat 

fram används bland annat vid ansökningar till högskolor/universitet. En omräkningstabell har 

tagits fram för att alla de med betyg från det femgradiga sifferbetygssystemet från 

gymnasieskolan ska kunna söka nya utbildningar. Tabellen finns t.ex på verket för 

högskoleservice.
129

  

 

Det nya betygssystemet infördes på grundskolan från och med läsåret 1995/1996 vilket 

innebär att de första 9:orna som gick ut med bokstavsbetygen erhöll dessa på våren 1998. På 

gymnasieskolan fick de första eleverna ett slutbetyg baserat på de nya bokstavsbetygen år 

1997. Hur har då Ljusdalsungdomarna presterat i jämförelse med ungdomar i övriga 

glesbygdskommuner och riket i helhet? Diagram 1 nedan visar att det genomsnittliga 

medelbetyget 1992-1997 för ungdomar i Ljusdal var 3,07 medan det för övriga 

glesbygdskommuner var 3,21 och för riket totalt 3,22. 

 

Diagram 1. 

 

 Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal (http://www.jmftal.artisan.se/) 
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Ljusdalsungdomarna hade alltså under åren 1992-1997 i genomsnitt 4,4% respektive 4,7% 

lägre medelbetyg än genomsnittet i övriga glesbygdskommuner respektive landet som helhet. 

Skillnaden är vissa år större, vissa år lägre, men ingen tydlig trend kan urskiljas. Oavsett 

medelbetyg kan också eleverna söka vidare till gymnasieskolan (även om ett lågt medelbetyg 

kommer att begränsa elevens valmöjligheter). Betänk vilka konsekvenserna blivit för Ljusdal 

jämfört med de andra områdena om man som intagningskrav till gymnasieskola krävt ett 

medelbetyg på minst 3,1. Plötsligt skulle behörigheten och övergångsfrekvensen till 

kommunens gymnasieskola ha minskat drastiskt. Längre fram i uppsatsen kommer 

konsekvenserna av de nya behörighetsregler till gymnasieskolan som infördes 1998 att 

redovisas. 

 

Efter att det nya mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet med bokstavsbetyg infördes 

1998 kallas inte längre elevernas ”slutbetyg” för medelbetyg, utan istället erhåller 

grundskoleungdomar efter årskurs 9 ett så kallat meritvärde baserat på en omräkning av deras 

16 bästa (bokstavs)betyg. Diagram 2 nedan visar att Ljusdalsungdomarna under åren 1998-

2007 i genomsnitt haft 5% lägre genomsnittligt meritvärde än i landet som helhet. Skillnaden 

mellan de jämförda områdena är alltså något större än under åren 1992-1997 då elevernas 

medelbetyg jämfördes (se diagram 1). Vid en jämförelse av utvecklingen år från år kan vi 

också göra ytterligare några observationer. Dels att det genomsnittliga meritvärdet 

kontinuerligt ökar i alla de jämförda områdena
130

, dels att Ljusdalsungdomarnas meritvärde är 

betydligt lägre än i de jämförda områdena under de första fem åren med de nya 

bokstavsbetygen (1998-2003). Att medelbetyg/meritvärden för hela årskullar kan variera från 

år till år är inget konstigt, speciellt inte på en mindre ort som Ljusdal där det statistiska 

underlaget är litet. Resultaten redovisade i diagram 2 nedan visar emellertid på en tydlig 

skillnad i Ljusdalsungdomarnas genomsnittliga meritvärde under åren 1998-2003 jämfört med 

2004-2007. Åren 1998-2003 var det genomsnittliga betygsvärdet 7,8% respektive 6,7% lägre 

än för samtliga glesbygdskommuner och riket som helhet. Åren 2004-2007 var det 

genomsnittliga betygsvärdet 2,6% respektive 2,5% lägre än för samtliga glesbygdskommuner 

och riket som helhet. 

 

 

                                                 
130

 För ytterligare läsning om betygsinflation i det mål- och kunskapsrelaterade, om än med fokus på 

gymnasiebetyg, se t.ex:Cliffordson (2004), eller Wikström (2005) 
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Diagram 2 

 

 Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal (http://www.jmftal.artisan.se/) 

 

Åren efter införandet av det nya mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet försämrades 

sålunda Ljusdalselevernas genomsnittliga meritvärde relativt sett jämfört med 

genomsnittsglesbygdskommunen och riket
131

. Från och med 2004 ser vi emellertid hur 

Ljusdalselevernas meritvärde faktiskt och relativt sett stärks jämfört med 

genomsnittsglesbygdskommunen och riket även om Ljusdalselevernas genomsnittliga 

meritvärde fortfarande är lägre än i de jämförda områdena.  

 

Det nya betygssystemet fick också konsekvenser för behörigheten att söka till 

gymnasieskolan. Från att förut ha sökt på sitt medelbetyg (3,2, 4,6 etc.) och därmed kunnat 

kompensera för en 1:a i svenska och engelska genom att t.ex. prestera bra i idrott och 

mattematik, ställdes från och med våren 1998 andra krav. För att få gå ett gymnasieprogram 

krävdes nu att elever slutfört årskurs 9 i grundskolan och fått godkänt betyg i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska och matematik. Beroende på program och var man önskar studera 

krävs därefter ett meritvärde på ett visst antal poäng. Kraven på godkänt i de ovan nämnda 

ämnena har medfört att andelen elever som inte blir behöriga att söka nationella 

gymnasieprogram har ökat.
132

 Diagram 3 och 4 nedan visar statistik för andelen elever 

                                                 
131

 För att tydliggöra de förändringar som sker har jag valt att inte alltid börja ange värdet på y-axeln vid 0. 

Beaktas bör dock att detta val även innebär att förändringarna framstår som större än de i verkligheten var. 
132

 Se t.ex. Olofsson (2007), s. 153, eller Skolverket, (2002), s. 162.  
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behöriga att söka nationella program samt övergångsfrekvensen till gymnasieskolan i Ljusdals 

kommun, övriga glesbygdskommuner och samtliga kommuner efter införandet av Lpo 94 och 

de förändrade inträdeskraven till gymnasieskolan 1998. 

 

Diagram 3 

 

Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal (http://www.jmftal.artisan.se/) 

 

Diagram 4 

 

Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal (http://www.jmftal.artisan.se/) 
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Diagrammen 3 och 4 ovan visar hur behörigheten och övergångsfrekvensen till 

gymnasieskolan sjunker efter införandet av de nya behörighetsreglerna 1998. Detta sker i hela 

Sverige men i Ljusdal blir effekten både faktiskt och relativt sett väldigt kännbar. Om många 

elever inte blir behöriga att läsa nationella program på kommunens gymnasieskolor ökar 

naturligtvis risken för högre ungdomsarbetslöshet och en lägre andel ungdomar som söker 

vidare till högre studier. Som framgår av diagram 4 är övergången till nationella 

gymnasieprogram som skulle kunna ge elever behörighet till högre studier, betydligt lägre i 

Ljusdal än i de jämförda områdena från och med 1998 och framåt, även om vi även här kan se 

tendenser till ”återhämtning” för Ljusdalseleverna gentemot de jämförda områdena från och 

med 2004.  

 

Möjliga förklaringar till den redovisade statistiken 

Vilka anledningar kan vi då se till den utveckling som illustrerats med hjälp av diagram 1 till 

och med 4 ovan? Med tanke på den observerade förändringens omfattning och hastighet, samt 

att de dessutom inträffar samtidigt som de första eleverna med bokstavsbetyg går ut 

grundskolan och de nya behörighetskraven till gymnasieskolan börjar gälla, verkar det rimligt 

att söka förklaringen i 1990-talets svenska skolförändringar och hur dessa tolkats och 

genomförts i de människobehandlande organisationerna (skolorna) i de jämförda områdena, 

snarare än i hastiga förändringar i (en historisk sett trögföränderlig) lokal kultur. Som tidigare 

beskrivits är organisationsförändringar i människobehandlande organisationer av flera 

anledningar en komplex process. Människor får ofta i flera led tolka och genomföra olika 

moment i förändringsprocessen och den lokala omgivningens stöd (eller brist därpå) kommer 

också att påverka utfallet.
133

 Jag kommer nedan att presentera ytterligare statistik som i mitt 

tycke stödjer antagandet att den stora omorganisationen av skolan och den ekonomiska krisen 

under 1990-talet som samverkande faktorer medfört andra konsekvenser i de 

människobehandlande organisationerna (skolorna) i Ljusdal än i de jämförda områdena.  

 

Vi vet att krisen på 1990-talet drabbade skolorna hårt. När samhället måste spara finns det 

alltid en överhängande risk att skolan får vara med och betala. Skillnaden denna gång var 

emellertid, att det nu var de enskilda kommunerna som fattade beslut om hur stora och vilken 

typ av neddragningar som skulle göras. Enligt en nationell studie minskade den 

genomsnittliga kostnaden per elev med 9% under åren 1991-1997 vilket i synnerhet drabbade 

elevvården.
134

 Om Ljusdal valde, att under de ekonomiskt bistra åren spara mer på skolans 
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 Se avsnittet ”Teori och Metod”, eller Johansson (1992), s. 139 ff., Pousette (2001), s. 4 ff. 
134

 Rickardsson (2004), s. 237. 
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bekostnad, skulle det kunna vara en del av förklaringen till att Ljusdalseleverna tappar mark 

gentemot de andra jämförda områdena vid 1990-talets slut och 2000-talets första år då de får 

sina betyg i 9:an. Statistik från skolverkets databas för jämförelsetal visar hur den totala 

kostnaden för undervisning per elev, från att ha varit betydligt högre per elev i Ljusdal jämfört 

med resten av riket under 1990-talet relativt sett, blir lägre än för riket som helhet från 2001 

och framåt. Detta förhållande råder emellertid fortfarande under åren 2004-2007 då 

Ljusdalseleverna höjer sitt relativa meritvärde gentemot riket som helhet.
135

 Skolverkets 

statistik visar också hur antalet heltidsanställda lärare per 100 elever hela tiden minskar under 

större delen av det ekonomiskt kärva 1990-talet. Från och med 2001 ökar dock antalet 

heltidsanställda lärare per 100 elever igen då den ekonomiska konjunkturen vänt. Det relativa 

förhållandet Ljusdal/samtliga kommuner är dock någorlunda konstant under perioden och kan 

inte anses förklara Ljusdalselevernas relativt sett sämre betyg/svagare prestationer under åren 

1998-2003. Värt att notera är emellertid att antalet lärare/100 elever samtliga år är något högre 

i den genomsnittliga glesbygdskommunen än i Ljusdal och i riket totalt.
136

 

 

Som tidigare nämnts drabbades elevvården (skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer och 

skolpsykologer) extra hårt av nedskärningarna inom skolan.  Diagram 5 illustrerar detta. 

 

Diagram 5 

 

 Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal (http://www.jmftal.artisan.se/) 
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 Se Skolverkets databas för jämförelsetal (http://www.jmftal.artisan.se, kostnad per elev för undervisning 
136

 För detaljerad statistik se skolverkets databas för jämförelsetal; http://www.jmftal.artisan.se  
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Siffrorna för åren 1992-1994 är inte helt jämförbara med följande år då sättet att redovisa 

kostnader och intäkter förändrades från och med 1995. Det är dock uppenbart att Ljusdals 

kommun, från att ha satsar mer per elev då det gäller elevvård än de jämförda områdena, från 

och med 1995 och framförallt efter 1998 satsat mellan 25-50% mindre på elevvård än 

glesbygdskommuner i genomsnitt och riket totalt.  

 

Vi vet också att andelen behöriga lärare i landets grundskolor minskade dramatisk under 

1990-talet. Läsåret 1995/1996 var andelen obehöriga lärare 7,2%, läsåret 2002/2003 var 

denna andel 18,6%. Diagram 6 nedan visar andelen lärare med pedagogisk utbildning i de 

jämförda kommunerna under åren 1992-2007.  

 

Diagram 6 

 

 Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal (http://www.jmftal.artisan.se/) 

 

Under åren 1992-1998 har Ljusdal en högre andel behöriga lärare än 

genomsnittsglesbygdskommunen och ligger inte långt efter riket totalt sett. Under åren 1999-

2007 har dock Ljusdal en lägre andel behöriga lärare än genomsnittsglesbygdskommunen och 

riket totalt (nästan 5 procentenheter lägre än i riket totalt sett). Mellan åren 2000-2003 ser vi 

att cirka 83% av de heltidsanställda lärarna i landet är behöriga. I Ljusdal är motsvarande 

siffra cirka 75%.  
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Christian Andersson vid Uppsala universitet, nationalekonomiska institutionen, konstaterar i 

sin doktorsavhandling; Teachers and Student Outcomes: Evidence using Swedish Data, att en 

lägre andel behöriga lärare påverkar skolans genomsnittliga meritvärde negativt.
137

 

Anderssons studier visar att en 1%-ig ökning av andelen obehöriga lärare försämrar elevernas 

position i meritvärdesfördelningen med nästan 0,6 procentenheter. Om skillnaden i andelen 

behöriga lärare på två olika skolor vore 20 procentenheter skulle den förväntade skillnaden i 

meritvärdesfördelningen mellan två elever från de båda skolorna vara ungefär 11 

procentenheter (förutsatt att eleverna i övrigt hade samma förutsättningar).
138

 Då andelen 

behöriga lärare i Ljusdal är cirka 5-8 procentenheter lägre än i de jämförda områdena under 

åren 2000-2003 kan vi sålunda förvänta oss ett 3-4,5 procentenheter lägre meritvärde i 

Ljusdal bara av den orsaken. Giltigheten i Anderssons argumentation verkar även stödjas då 

förhållandena senare blir de omvända. Under åren 2004-2007 ökar till exempel åter andelen 

behöriga lärare i Ljusdal, både totalt och i relation till de jämförda områdena. Samtidigt ser vi 

hos Ljusdalseleverna relativt och totalt sett förbättrade meritvärden, ökad behörighet och 

övergångsfrekvens till gymnasieskolan (jmf. diagram 2, 3, 4 och 6).   

 

Vi har ovan sett hur kommunernas pressade ekonomiska situation framtvingade besparingar 

inom skolan. Detta skedde, som tidigare nämnts, samtidigt som nya läro-/kursplaner och ett 

nytt mål- och kunskapsrelaterat betygsystem infördes. I rapporten Nationella 

kvalitetsgranskningar 2000 från skolverket konstateras att det nya mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet, vilket innebar ett radikalt nytt sätt att tänka vid 

betygssättning, ofta implementerats på ett bristfälligt sett ute i kommunerna: 

 
För detta helt nya betygssystem anslogs vid införandet 1994/95 i de flesta kommuner ett par, tre 

studiedagar ofta med externa föreläsare, följt av ett internt arbete på de enskilda skolorna med 

att försöka tolka de nationella kursplanerna och betygskriterierna samt formulera lokala 

konkretiseringar. Det fortsatta arbetet med betygsfrågor har därefter haft låg prioritet.
139

 

 

Det har även förekommit kritik mot de nya styrdokumentens utformning.
140

 Tomas 

Kroksmark, professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping, förhåller sig till exempel starkt kritisk till de nuvarande styrdokument som 

används inom grund- och gymnasieskola. Han kritiserar inte bara den bristfälliga fortbildning 

lärare fick vid införandet av det nya betygssystemet utan även det stora antalet 
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 Andersson, (2007a), passim 
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 Andersson (2007b), s. 20 f. 
139

 Skolverket (2000), s. 167 
140

 Enkvist (2003) passim, Skolverket (2002), s. 57-76 
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målbeskrivningar.
141

 I en rapport från skolverket konstateras att en analys av skolreformernas 

effekter är en mycket komplex uppgift och att kontinuerliga samtal om skolans fortsatta 

utveckling krävs.
142

 Oro uttrycks emellertid över det visat sig att lärare ofta inte använder sig 

av strävansmålen i planeringen av verksamheten.
143

  

 

Skolverket har, efter uppdrag från regeringen, publicerat tre rapporter om effekterna av de nya 

behörighetsreglerna till gymnasieskolan.
144

 Enligt dessa kan de nya behörighetsreglerna och 

de effekter de fått på undervisningen i grundskolan även komma att påverka de elever som 

blir behöriga att söka till, och som sedan börjar gymnasieskolan. Kortfattat kan man säga att 

de nya behörighetsreglerna har skapat ett treämnesfokus där ett ensidigt nötande av de tre 

behörighetsgivande ämnena riskerar skapa skoltrötta elever med kunskapsbrister även i andra 

ämnen där undervisningstiden blivit förkortad. Om arbetet med att introducera de nya 

läroplanerna, betygen och behörighetsreglerna lyckades sämre i Ljusdal än i de jämförda 

områdena skulle detta kunna vara en bidragande anledning till Ljusdalsungdomarnas lägre 

genomsnittliga meritvärde och övergångsfrekvens till gymnasieskolan, i synnerhet om vi 

betänker att kommunen samtidigt anställde allt färre behöriga lärare.
 145

  

 

Slutligen kan det även vara så att de nya kursplanerna och det nya mål- och 

kunskapsrelaterade betygsystemet tydligare än förut visar kunskapsbrister hos 

Ljusdalseleverna (vilket i sin tur skulle kunna bero på mer trögföränderliga faktorer såsom 

kommunens sociokulturella struktur, lokal kultur och värderingar etc.). Om så är fallet blir 

den logiska följden att eleverna i kommunen även får lägre betyg. Stämmer detta borde 

konsekvensen av de hårdare behörighetskraven till gymnasieskolan bli mer kännbara i Ljusdal 

än i de jämförda områdena.  
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 Skolverket (2002). Sid 57-76 
142

 Carlgren & Hörnqvist (1999), s. 45 ff. 
143

 Carlgren & Hörnqvist (1999), s. 82 
144

 Dessa sammanfattas i skolverkets slutrapport, se Skolverket (2001a) 
145

 En utförligare diskussion om de nya behörighetsreglerna och dess eventuella konsekvenser förs under 

rubriken Möjliga förklaringar till den redovisade statistiken  
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Konsekvenser för gymnasieskolan 

Det som händer på grundskolan får självklart konsekvenser även på gymnasieskolan. Diagram 

3 visade att andelen elever som efter årskurs 9 är behöriga att söka ett nationellt program vid 

gymnasieskolan från och med 1998 är betydligt lägre i Ljusdal jämfört med 

”genomsnittsglesbygdskommunen” och riket totalt. Diagram 4 visade hur 

övergångsfrekvensen till gymnasieskolan i Ljusdal, som en logisk följd, även den sjönk 

drastiskt från och med 1998 och fortfarande är klart lägre än i de två andra jämförda 

områdena. De hårdare behörighetskraven som infördes i samband med introduktionen av det 

nya mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet fick konsekvenser i hela landet men i 

Ljusdal tycks effekten relativt sett ha varit mycket stor jämfört med andra 

glesbygdskommuner och riket. Andelen behöriga till gymnasiet sjönk i Ljusdal från i 

genomsnitt 93,3% åren 1992-1997 till i genomsnitt 83,5% åren 1998-2007, en minskning med 

cirka 10 procentenheter mellan de jämförda åren. I riket totalt och i 

genomsnittsglesbygdskommunen var motsvarande minskning under samma tid i snitt cirka 3 

procentenheter. 

Andel elever på individuella programmet 

Vart tar då dessa obehöriga elever vägen? En allt högre ungdomsarbetslöshet har varit ett 

problem i Sverige ända sedan mitten på 1970-talet så här finns små möjligheter. Som nämnts 

tidigare i uppsatsen har Gävleborg och Ljusdal under 2000-talet dessutom ofta visat extra 

negativa siffror när ungdomsarbetslöshetsstatistik presenterats. Alternativet för många 

ungdomar blir det individuella programmet på gymnasieskolan. När riksdagen 1991 beslutade 

om den gymnasiereform som ledde till den nuvarande gymnasieskolan med 17 nationella 

program togs även beslutet att inrätta ett individuellt program (IV). Bestämmelserna om 

programmet trädde i kraft i 1:a juli 1992. Skollagen anger som det individuella programmets 

syfte att förbereda eleven för vidare studier på ett nationellt eller specialutformat program. IV-

programmet ska även kunna möta elevers individuella utbildningsbehov.
146

 Programmet 

saknar programmål och för varje elev upprättas en individuell studieplan som bildar ramen för 

elevers studier. Inga gemensamma kurser finns på IV-programmet och undervisningen kan 

bedrivas på en speciell skolenhet men även helt, eller delvis, tillsammans med elever som 
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studerar på nationella eller specialutformade program.
147

 Att redovisa det totala antalet eller 

den totala andelen elever på IV-programmet är ibland något problematiskt. 

Beräkningsgrunderna för elever vilkas individuella studieplaner innehåller studier både på ett 

individuellt- och ett nationellt program kan till exempel variera mellan olika skolor. Ibland 

registreras inte eleven som elev på det individuella programmet trots att det formellt borde 

vara så. En elev som tillbringar mer än ett år på IV-programmet kan också ibland komma att 

räknas två gånger.
148

 Den statistik som presenteras nedan har hämtats från Skolverkets 

databas SIRIS. Diagram 7 visar hur stor andel av alla elever i huvudmannens skolor som 

studerat på IV-programmet under ett givet läsår. 

 

Diagram 7 

 

Källa: Skolverket SIRIS 

 

Diagram 7 visar hur andelen elever inskrivna på det individuella programmet ökar markant 

från och med 1998 och framåt. Mellan åren 1992-1997 hade Ljusdals kommun en lägre andel 

IV-elever än genomsnittglesbygdskommunen och riket, från och med 1998 förändras detta 
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 Utbildningen kan också varvas med arbetsplatsförlagd praktik. Inom IV-programmet finns också sedan 1999 

möjligheten att läsa så kallat programinriktad individuellt program, PRIV. Som PRIV-elev är eleven inskriven på 

IV-programmet och läser behörighetsgivande ämnen som han/hon saknar från grundskolan parallellt med studier 

på ett yrkesinriktat nationellt program. 
148
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mönster. Mellan 1998-2007 är t.ex. andelen elever inskrivna på IV-programmet i snitt cirka. 4 

procentenheter större i Ljusdal än i ”genomsnittsglesbygdskommunen”. 

 

Det individuella programmet var till en början tänkt att tjäna som en ingångsport till ”det 

riktiga” gymnasiet. Det har så här i efterhand visat sig att så inte blivit fallet. En majoritet av 

eleverna på det individuella programmet lämnar istället gymnasiet efter endast ett år på 

programmet.
149

 I slutet av 1990-talet gick endast cirka 30% av IV-eleverna vidare till ett 

nationellt program.
150

 En rapport från utbildningsförvaltningen i Stockholm år 2008 visar att 

ibland så få som 9% av eleverna som börjat på IV-programmet har ett slutbetyg fyra år 

senare.
151

 För Ljusdals del blev sålunda konsekvensen av de nya hårdare behörighetskraven 

till gymnasieskolan att en betydligt större andel av kommunens ungdomar sökte sig till det 

individuella programmet och färre till övriga nationella gymnasieprogram. En logisk följd av 

detta blir att färre av kommunens elever går ut gymnasieskolan med fullständigt slutbetyg och 

möjlighet att söka vidare till universitet och högskolor. Bara cirka 20% av de elever som 

börjar gymnasiestudierna på ett individuellt program har efter fyra år ett slutbetyg från 

gymnasieskolan.
152

 Det har också visat sig att de nya behörighetskraven medfört att elever 

som i grundskolan riskerar att inte få godkänt betyg i de behörighetsgivande ämnena, får avstå 

från andra ämnen till förmån för dessa. Detta kan bidra till så stora kunskapsluckor i andra 

ämnen att även om de till slut för godkänt i matematik, svenska och engelska så klarar de inte 

studier på ett nationellt program.
153

 En utvärdering av de nya behörighetsreglerna presenteras 

i en rapport från Skolverket 2001. Här konstateras bl.a. att 9 av 10 rektorer anser att 

undervisningen förändrats efter införandet av de nya behörighetsreglerna och att i de ämnen 

som får avstå undervisningstid till förmån från de behörighetsgivande ämnena så får eleverna 

sämre betyg.
154

 Genom att jämföra statistik över gymnasieelevernas studieprestationer i 

Ljusdal, samtliga glesbygdskommuner och riket kan vi få en indikation på huruvida 

Ljusdalseleverna även på gymnasiet tappat mark gentemot de jämförda områdena efter 

införandet av Lpf 94, det nya betygssystemet och de nya behörighetsreglerna till 

gymnasieskolan.  
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Betyg i gymnasieskolan 

Som tidigare nämnts reformerades även gymnasieskolan i början av 1990-talet. Det var en 

omfattande förändring där gymnasielinjerna ersattes av treåriga nationella program och även 

här blev kommunerna och inte staten huvudman. Gymnasieskolans nya läroplan fick namnet 

Lpf 94. Det nya mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet infördes även här. De första 

eleverna med de nya bokstavsbetygen IG-MVG lämnade gymnasieskolan 1997 och var alltså 

20 år 1998. Anledningen till att jag nämner detta är att mycket av den tillgängliga statistiken 

presenterar siffror för uppnådd utbildning vid 20 år. Som tidigare nämnts förlängdes också 

gymnasietiden till fyra år för en ökande andel elever på det individuella programmet (1 år på 

IV + 3 år på ett nationellt program). Med tanke på den utveckling vi tidigare i uppsatsen 

kunnat konstatera i grundskolan efter 1990-talets omstrukturering av denna, är det även 

intressant att studera utvecklingen på gymnasieskolan före och efter införandet av Lpf 94 och 

de nya mål- och kunskapsrelaterade betygen. Finns även här statistiskt stöd för antagandet att 

förändringar i människobehandlande organisationer kan ta sig radikalt olika uttryck beroende 

på var i landet de genomförts trots att samma styrdokument legat till grund för förändringen? 

 

Nedan presenteras statistik för Slottegymnasiet i Ljusdal, ett snitt av alla gymnasieskolor i 

glesbygdskommuner och i riket totalt. Diagram 8 nedan visar hur andelen av alla 20 åriga 

Ljusdalsungdomar med en fullföljd gymnasialutbildning drastiskt sjunker år 2002.  

 

Diagram 8 

 

Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal 
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Det här är delvis en logisk följd av att andelen Ljusdalselever som blev behöriga och sökte sig 

vidare till gymnasieskolan sjönk drastiskt i samband med att de nya kraven på minst betyget 

G i svenska, matematik och engelska i årskurs nio. De elever som inte blev behöriga att söka 

till gymnasieskolan 1998 och istället skrevs in på det individuella programmet, eller inte 

deltog i någon utbildning alls, har oftast inte fullföljt en gymnasieutbildning vid 20 års ålder, 

dvs. år 2002. Det är också möjligt att några av kommunens elever flyttat till och folkbokförts i 

en annan kommun och därför inte finns med i ovanstående statistik. Denna förklaring räcker 

dock inte för att helt förklara den förändring vi ser. Tittar vi på andelen av de elever som 

faktiskt började på gymnasieskolan i Ljusdal kan vi i diagram 9 nedan konstatera att 

utvecklingen här i stort sett ser likadan ut. 

 

Diagram 9 

 

Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal 

 

Vi kan ovan konstatera att även de Ljusdalselever som blev behöriga till och började på 

gymnasieskolan 1998, betydligt oftare än i de jämförda områdena misslyckats med att 

fullföljda sina gymnasiestudier fyra år senare. Tendensen att Ljusdalselever fullföljer sina 

gymnasiestudier i lägre utsträckning än i genomsnittsglesbygdskommunen och riket är tydlig 

för åren 2002-2007, ett förhållande som var det omvända under åren 1993-2001.   
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Behörighet till högre studier 

En minskad andel ungdomar som fullföljer sina gymnasiestudier innebär även en minskad 

andel invånare som får grundläggande behörighet att söka till universitet och högskola vilket 

framgår av diagram 10 nedan. Här redovisas statistik för samtliga 20-åringar folkbokförda i 

kommunen, dvs. även de som aldrig börjat, eller hoppat av gymnasieskolan.  

 

Diagram 10 

 

Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal 

 

Den minskning av andelen elever i Ljusdal som fullgjort sin gymnasieutbildning återspeglas 

här i form av en lägre andel kommunmedborgare med grundläggande behörighet till högre 

studier. Här ser vi dock en minskning redan från och med år 2000 även om år 2002 och 2003 

är de riktiga ”lågvattenmärkena”, d.v.s. de år då andelen 20-åringar med fullföljda 

gymnasieskolestudier var cirka 10 procentenheter lägre i Ljusdal än i de jämförda områdena.  

 

Tittar vi på de elever som fullföljt sina gymnasiestudier och fått ett slutbetyg från 

gymnasieskolan i Ljusdal ser vi att även dessa i lägre grad lyckas skaffa sig grundläggande 

behörighet till universitet och högskolor än vad som är fallet i glesbygdskommuner totalt sett 

och i riket.
155

 Detta framgår av diagram 11 nedan. 
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Diagram 11 

 

Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal 

 

Under 6 av 8 år från och med år 2000 når en klart lägre andel av gymnasieeleverna i Ljusdal 

grundläggande behörighet till högre studier än vad som är fallet i de jämförda områdena.  

 

Trots att en betydligt större andel av grundskoleeleverna i Ljusdal redan ”sållats ut” som 

obehöriga och inte tagit steget upp på gymnasiet ser vi alltså några år efter införandet av de 

nya kursplanerna, det nya betygsystemet och de hårdare behörighetskraven till 

gymnasieskolan även en faktiskt och relativ minskning av andelen gymnasieelever i Ljusdal 

som lyckas nå behörighet till högre studier jämfört med vad som är fallet i 

genomsnittsglesbygdskommunen och riket totalt.  

 

Möjliga förklaringar till den redovisade statistiken 

Vilka möjliga förklaringar kan vi se till den markanta nedgången i andelen elever som 

fullföljer ett nationellt program i Ljusdal inom fyra år och andelen som får grundläggande 

behörighet till högskola och universitet? Hastigheten på den förändring av studieresultat vi 

kunnat konstatera i uppsatsen och det faktum att den sammanfaller så tydligt i tid med den 

stora omstruktureringen av den svenska skolan på 1990-talet, tyder på att förklaringarna i 

första hand bör sökas här snarare än i förändringar av historiskt sett trögföränderliga processer 
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som skapandet av lokala kulturer.
156

 Det kan emellertid vara så att dessa skolförändringar, 

vilka bland annat inneburit införandet av en mer indirekt statlig mål- och resultatstyrning av 

skolan där kommunerna fått ansvaret för att tolka de statliga målen och sedan planera, 

genomföra och utvärdera verksamheten, har inneburit att den lokala kulturen fått stor 

betydelse för hur denna planering, detta genomförande och dessa utvärderingar genomförts i 

kommunernas skolor. Ett sådant antagande stöds av de tidigare redovisade teorierna om 

förändringsarbete i människobehandlande organisationer. I dessa påverkas arbetet av 

människor på flera nivåer, både kunder och anställda fungerar som aktiva subjekt i 

(förändrings)arbetet vilket gör att deras påverkan på måluppfyllelsen blir större än i många 

andra organisationer.
157

 Efter kommunaliseringen av skolan minskade alltså även statens 

möjligheter att styra och kontrollera skolornas arbetet för att målen. Det är med andra ord 

möjligt att skillnader i lokal kultur efter 1990-talets skolreformer i ökad utsträckning även 

kommit att innebära skillnader i hur skolverksamheten planeras och genomförs i olika 

kommuner vilket sedan även fått konsekvenser för elevers studieresultat och studieval. 

Diagram 7 till och med 11 ovan har visat hur studieresultaten i Ljusdal relativt sett försämrats 

gentemot de jämförda områdena efter 1990-talets skolförändringar, i synnerhet efter 

införandet av de förändrade behörighetskraven till gymnasieskolan 1998. Nedan kommer 

statistik att presenteras som visar på konkreta skillnader i hur de jämförda områdena valt att 

organisera sin skolverksamhet under samma tid och som därför skulle kunna vara bidragande 

förklaringar till de skillnader i studieresultat vi hittills konstaterat. 

 

Det är också möjligt att tänka sig att 1990-talets skolförändringar, framförallt det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet och de förändrade behörighetskraven till gymnasieskolan, 

medfört att inte bara den lokala kulturen utan även de enskilda elevernas sociokulturella- och 

socioekonomiska bakgrund i högre grad påverkar hur de lyckas i skolan.  Här finns visst stöd i 

tidigare forskning. Jonas Frykman menar till exempel att föräldrarnas utbildningsnivå 

och/eller socioekonomiska bakgrund blivit ännu viktigare för hur eleverna lyckas i dagens 

skola.
158

 Detta skulle i sådana fall få betydelse i en kommun som Ljusdal där utbildningsnivån 

generellt sett är låg.
159

 Jag har tidigare argumenterat för att de nya kursplanerna, det nya  

                                                 
156

 Svensson (2006), ss 31-61, Trondman (1999), ss 197-298, eller Willis (1981), ss 290-310. Som nämnts i 

uppsatsen är det dock möjligt att nya kursplaner, behörighetsregler och ett nytt betygssystem tydligare 

synliggjort den lokala kulturens påverkan på elevers studieprestationer och studieval, se nedan. 
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 Se avsnittet ”Teori och Metod”, eller Johansson (1992), s. 139 ff., Pousette (2001), s. 4 ff. 
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betygssystemet och de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan tydligare än förut skulle 

kunna visa på kunskapsbrister som tidigare inte fick samma genomslag i elevernas betyg och 

möjligheter att söka vidare till gymnasiet och högre studier. Den redovisade statistiken stödjer 

i mitt tycke denna argumentation.  

 

De förändrade behörighetsregler till gymnasieskolan som infördes 1998 har också ofta 

inneburit att elever som i grundskolan riskerat underkända betyg i de behörighetsgivande 

ämnena fått avstå från andra ämnen till förmån för dessa. En möjlig förklaring skulle alltså 

kunna vara att en för stor fokusering på dessa tre ämnen i grundskolan medfört att elever fått 

för stora kunskapsluckor i övriga ämnen. Som tidigare nämnts har sådana tendenser 

observerats i rapporter från skolverket: 

  
Vissa skolor tycks fokusera resurserna enbart på de tre behörighetsämnena, vilket gör att vissa elever 

kommer in på ett nationellt program, men saknar kunskaper i övriga ämnen, med påföljd att de får 

svårigheter att klara studierna i gymnasieskolan.
160 

  
 Grundskolorna tenderar under de avslutande åren att bli treämnesskolor genom att i stort sett alla 

stödresurser riktas mot svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
161

 

 

Att denna treämnesfokus förutom kunskapsluckor även kan innebära skoltrötthet med ökad 

risk för avhopp längre fram i studierna kommenteras i en annan rapport från skolverket: 

 
 Det kan göra skoltillvaron för eleverna trist och enformig och kan bidra till att de får 

 kunskapsbrister i dessa ämnen. Det i sin tur kan vara en av orsakerna till överströmningen från 

 nationella till individuella program.
162

 

 

Om man i Ljusdals kommun i högre utsträckning än i de jämförda områdena fokuserat på att 

ge elevernas behörighet i de tre behörighetsgivande ämnena kan detta alltså ha fått negativa 

konsekvenser även på gymnasieskolan. Att utreda huruvida så varit fallet har inte varit möjligt 

inom ramen för denna uppsats utan kan bara listas som en möjlig bidragande orsak till den 

lägre övergångsfrekvensen till Ljusdals gymnasieskola från och med 1998 och den lägre 

andelen gymnasieskolelever som fullföljde sina gymnasiestudier fyra och senare och framåt. 

 

 

 

                                                 
160

 Skolverket (1999a), s. 4 
161
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162
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Andel lärare med pedagogisk utbildning 

En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att undervisningskvalitén på gymnasieskolan i 

Ljusdal av någon anledning sjönk från och med slutet av 1990-talet vilket senare avspeglade 

sig i en minskad andel som fullföljde sina gymnasiestudier och/eller fick grundläggande 

behörighet att söka till högre studier. Det finns forskning som visar att lärares kompetens har 

ett avgörande inflytande på hur väl elever presterar. Vad som gör en lärare duktig är en ytterst 

komplicerad fråga men en indikator på lärarkompetens är lärarbehörighet.
163

 Diagram 12 visar 

andelen behöriga lärare vid huvudmannens skolor i de tre jämförelsegrupperna. 

 

Diagram 12 

 

Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal 

 

Här kan vi konstatera att andelen behöriga lärare sjunker markant i hela landet från och med 

1992 fram till och med 2003. En starkt bidragande orsak härtill är förmodligen att många 

kommuner i det rådande ekonomiska läget frestades att anställa obehöriga och billigare lärare. 

I Ljusdal är denna tendens extra tydlig mellan åren 1997 och 2002 då man relativt sett tappar 

mark mot glesbygdskommuner totalt sett och mot riket. Det är möjligt att tänka sig att 

obehöriga lärare tolkar och förmedlar kursmål, samt planerar och genomför undervisningen 

                                                 
163

 Gustafsson & Myrberg (2002), s. 139 ff. och 158 ff. 
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på ett sätt som gör att måluppfyllelsen hos eleverna minskar. Ett sådant antagande stöds av 

tidigare forskning. Professor Jan-Erik Gustafsson och Fil. Dr. Eva Myrberg på institutionen 

för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet presenterade 2002 en kunskapsöversikt 

över forskning kring sambandet mellan ekonomiska resurser och pedagogiska resultat. En av 

huvudslutsatserna är att lärares kompetens (behörighet anses här vara en viktig indikator på 

kompetens) är det resursslag som har störst betydelse för elevernas studieresultat.
164

 Även Fil. 

Dr. Christian Andersson vid nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet 

konstaterar som tidigare nämnts att en minskad andel behöriga lärare har en negativ effekt på 

elevers studieresultat.
165

 Diagram 12 ovan visade att andelen heltidsanställda behöriga lärare i 

Ljusdal sjunker med 10 procentenheter mellan 1996 och 1997, betydligt mer än i de jämförda 

områdena. Tre år senare har andelen Ljusdalselever med grundläggande behörighet till 

universitet och högskolor sjunkit med över 20 procentenheter, återigen betydligt mer än i de 

jämförda områdena.
166

 

 

Andel elever på studieförberedande program 

Ytterligare en möjlig förklaring till den sjunkande andelen elever som fullföljer sina 

gymnasiestudier och/eller inte når behörighet till högskola och universitet i Ljusdal skulle 

kunna vara en förändring av andelen elever på skolans studieförberedande program. En 

gymnasieskola med många yrkesinriktade program bör innebära en lägre andel som söker 

vidare till högre studier. Den största andelen elever med grundläggande behörighet till 

högskola och universitet finner vi på det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga 

programmet. År 2005 var andelen med grundläggande behörighet från det naturvetenskapliga 

programmet så hög som drygt 95 %. Samma år var behörigheten på Barn- och 

fritidsprogrammet, Industriprogrammet och Fordonsprogrammet cirka 80 %.
167

 Dessa, och 

flera andra ”praktiska” program är traditionellt sett alla relativt stora program på 

gymnasieskolan i Ljusdal. En skola med få elever på de studieförberedande programmen kan 

alltså förvänta sig en lägre andel elever med grundläggande behörighet till högskola och 

universitet. Diagram 13 nedan visar hur eleverna på SP, NV och TE programmen presterat i 

kärnämneskurserna engelska, matematik och svenska i de tre jämförda områdena. 
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Diagram 13 

 

Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal 

 

Diagram 14 nedan visar hur motsvarande förhållande ser ut på övriga program. 

 

Diagram 14 

 

Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal 
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Som framgår av diagrammen ovan är andelen elever med betyget G i de tre 

kärnämneskurserna lägre i Ljusdal än för glesbygdskommuner generellt och riket totalt. Detta 

gäller både på NV, SP och TE- programmen och på övriga program. Skillnaden mellan 

Ljusdalsungdomarna och ungdomarna i glesbygdskommuner totalt sett och riket som helhet är 

dock betydligt större på de övriga programmen, över 15 procentenheter åren 2001, 2002 och 

2005 till exempel.  

 

Om andelen elever på de studieförberedande programmen SP, NV och TE relativt sett 

minskar i Ljusdal kommer sålunda andelen elever som får minst betyget G i engelska, 

matematik och svenska att minska, både totalt sett och i jämförelse med ungdomar i 

glesbygdskommuner och i riket totalt. Diagram 15 nedan visar att andelen elever på dessa 

studieförberedande program minskar från och med 1999 både i Ljusdal, samtliga 

glesbygdskommuner och i riket totalt.  

 

Diagram 15 

Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal 

 

Relativt sett är dock minskningen störst i Ljusdal. Åren 1992-1998 är andelen elever på de tre 

studieförberedande ämnena i medeltal 48% i Ljusdal, 44,5% i glesbygdskommuner och 49% i 
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riket. Under åren 1999-2007 är dock andelen elever på dessa studieförberedande program i 

medeltal cirka 6 procentenheter färre i Ljusdal än i de jämförda områdena.  

 

Ännu tydligare blir förändringen om man först granskar statistiken för åren 1997 och 1998 då 

hälften av eleverna i Ljusdal studerade på studieförberedande program (en högre andel än i de 

jämförda områdena). En bit in på 2000-talet har andelen elever på dessa program sjunkit till 

30% i Ljusdal. Andelen elever på de studieförberedande programmen, där eleverna generellt 

sett visar högre måluppfyllelse än på övriga program, är nu klart lägre i Ljusdal än i de 

jämförda områdena. Att den totala andelen elever som blir behöriga att söka till universitet 

och högskola under samma tid också relativt sett sjunker i Ljusdal jämfört med 

genomsnittsglesbygdskommunen och riket, kan delvis förklaras av detta (se diagram 11). 

Variationer i andelen elever på studieförberedande program kan bland annat förklaras av 

rådande ekonomisk konjunktur. Det vore intressant att i framtida studier söka förklara varför 

andelen elever på de studieförberedande programmen minskat mer i Ljusdal än i de jämförda 

områdena. Här får jag emellertid nöja mig med att konstatera att även denna förändring sker 

på kort tid och sammanfaller med införandet av de nya bokstavsbetygen och de hårdare 

behörighetskraven till gymnasieskolan.  

 

Täta rektorsbyten 

När skolan kommunaliserades förändrades rektorernas roll påtagligt. De fick nu uppdraget att 

axla det pedagogiska huvudansvaret i en lokalt styrd skola. I denna roll blev deras betydelse 

för skolans utveckling viktigare än förut. Speciellt i början av ett förändrings- och 

utvecklingsarbete är rektorernas roll viktig. De ska förstå syftet med förändringen, skapa 

legitimitet för den hos sina underställda, skapa förutsättningar för fortsatt arbete, hjälpa till att 

lösa uppkomna problem, uppmuntra etc.
168

 Detta ska dessutom göras i en 

människobehandlande organisation där förändringsarbete ofta är särskilt komplext.
169

 Rektors 

nya roll har visat sig mycket krävande varför avhopp och/eller sjukskrivningar bland rektorer 

blivit vanligare.
170

 Om de pedagogiska ledarna upprepade gånger byts ut på en skola eller i en 

kommun blir det svårt att få kontinuitet i förändringsarbetet vilket i sin tur försämrar 

förutsättningarna för ett effektivt sådant. Detta har i sanning varit fallet i Ljusdal. På 

kommunens största grundskola har rektorsstolen bytt ägare inte mindre än 8 gånger sedan 
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 Se t.ex. Carlgren & Hörnqvist (1999), s. 74-75, Richardson (2004), s. 165. 
169

 Se avsnittet ”Teori och Metod”, eller Johansson (1992), s. 139 ff., Pousette (2001), s. 4 ff. 
170

 Linde (2003), s. 113, Skolverket (1997), s. 21 och s. 84. 
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millennieskiftet. Under denna tid har dessutom en av de två rektorstjänsterna på skolan varit 

vakant under åren 2001-2002. Kommunens gymnasieskola har haft inte mindre än 13 olika 

rektorer under åren 1998-2008.
171

 Jag har inte kunnat hitta statistik för att jämföra situationen 

i Ljusdal med den i övriga glesbygdskommuner och riket utan nöjer mig här med att 

konstatera att när frekventa rektorsbyten, inte minst på gymnasieskolan, kan vara ytterligare 

en delförklaring till varför Ljusdalsungdomarna under åren 2002-2007 halkat efter de 

jämförda områdena när det gäller fullföljda gymnasiestudier och grundläggande behörighet 

till högre studier.  

 

Övergångsfrekvens till högskola, universitet 

Precis som studieresultaten på grundskolan påverkar elevernas möjligheter att söka till och 

prestera på gymnasieskolan kommer gymnasiestudierna att påverka möjligheterna till högre 

studier.
172

 Låt oss kort påminna oss den statistik från Högskoleverket som presenterades i 

uppsatsens inledning. Denna visade att Ljusdals kommun har den 9:e lägsta 

övergångsfrekvensen i Sverige till universitet och högskolor av ungdomar till och med 25 års 

ålder. 29% av kommunens ungdomar går vidare till högre studier (uppgifterna är baserade på 

ett snitt av övergången läsåren 2004/05, 2005/06 och 2006/07).
173

 Tittar vi på tidigare 

statistiska studier av samma slag ser vi att övergångsfrekvensen för ungdomar till och med 25 

års ålder 2001/2002 - 2002/2003 för Ljusdals kommun var 31,9% (Uppgifterna avser ett 

genomsnitt beräknat på antalet nybörjare läsåren 2001/02 samt 2002/03). Denna siffra innebar 

att Ljusdalsungdomarnas övergångsfrekvens till högre studier redan då var näst lägst i 

Gävleborgs län och inte långt från ”10-lägstalistan” där Haparanda på 10:e plats har en 

övergångsfrekvens på 30,4%.   

 

Vi kan urskilja ett antal faktorer som påverkar ungdomars vilja och/eller möjlighet att påbörja 

studier vid universitet eller högskola. Självklart är en kommuns geografiska belägenhet viktig. 

Det fysiska avståndet till en högskola eller universitet kan avskräcka.
174

 Vi kan konstatera att 

av de tio kommunerna med lägst övergångsfrekvens är samtliga 10 små kommuner, flera är 

också glesbygdskommuner och/eller pendlingskommuner, dvs. kommuner där mer än 40% 

pendlar till arbete i en annan kommun. På motsvarande sätt är tre av de tio kommunerna med 
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 Siffran avser antalet anställda som under perioden fungerat som rektor (ibland kombinerat med titeln 

gymnasiechef), biträdande rektor, studierektor eller vikarierande rektor. Antalet rektorer på skolan har under 

tiden varierat mellan 2-3 st. samtidigt anställda.  
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 Broady et al. (2000), s. 194. 
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 Högskoleverket (2008a), s. 5 
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 Högskoleverket (2008a), s. 4 
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högst övergångsfrekvens universitetskommuner och de övriga sju är förortskommuner till 

Stockholm eller Malmö. Dessa kommuner ligger också i topp när det gäller medelinkomst och 

andel högskoleutbildade i föräldragenerationen. Vi har tidigare i uppsatsen även noterat det 

starka sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och elevers studieresultat samt 

vilja/möjlighet att söka sig vidare till högre studier. Utbildningsnivå och socioekonomisk 

status är viktiga faktorer i skapandet av en lokal kultur som i sig också påverkar 

studieprestationer och studieval. Som tidigare nämnts måste dock denna lokala kultur anses 

trögföränderlig och därför inte i sig kunna antas förklara eventuella hastiga förändringar i t.ex. 

studieprestationer och/eller studieval. Går det då att konstatera någon skillnad i 

övergångsfrekvens till högre studier före och efter skolans omstrukturering på 1990-talet och 

kan vi urskilja några skillnader mellan de jämförda områdena? Diagram 16 nedan ger en bild 

av övergången till högskola och universitet över tid, i Ljusdal, i glesbygdskommuner totalt 

sett och i riket totalt.
175

 

 

Diagram 16 

 

Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal 

                                                 
175

 Att övergångsfrekvensen är påfallande högre 1998 än övriga år beror på att betydligt färre elever fick avgångs-

/slutbetyg från yrkesförberedande linjer/program våren 1995 jämfört med övriga år. Hösten 1992 var sista året (i stort 

sett) som elever togs inpå tvååriga yrkesinriktade linjer. Fr o m hösten 1993 ersattes dessa av de treåriga programmen 

med yrkesämnen. Elever som började på yrkesinriktad utbildning hösten 1992 avslutade gymnasieskolan våren 1994, 

elever som började hösten 1993 avslutade gymnasieskolan våren 1996. Våren 1995 var det således färre elever än 

normalt som gick ut gymnasieskolan och flertalet hade gått studieförberedande linjer/program, dvs studievägar där 

övergångsfrekvensen till högskolan generellt är högst, därför blir övergångsfrekvensen tre år senare (1998) hög. 

 

Elever folkbokförda i kommunen, övergång till högskolan (%) inom 3 år efter avslutat utbildning i 

gymnasiet, 1992-2007
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Diagram 16 ovan får tjäna som ytterligare en bekräftelse på att Ljusdal i och med 1990-talets 

omstrukturering av skolan har förlorat mark gentemot de jämförda områdena. År 1997 gick 

till exempel de första eleverna med de nya bokstavsbetygen ut från gymnasieskolan. 

Statistiken visar att andelen av dessa elever som tre år senare, dvs. år 2000, gått vidare till 

högre studier är klart lägre i Ljusdal än i den genomsnittliga glesbygdskommunen, i snitt 6 

procentenheter lägre mellan åren 2000 och 2007. Så var inte fallet mellan åren 1992 och 1997 

då elevernas fick sifferbetyg, undervisades i enlighet med andra läro- och kursplaner och hade 

gått större delen av sin skolgång i en skola som haft staten och inte kommunen som 

huvudman. Jämfört med riket totalt tappar Ljusdalseleverna ännu mer mark. Skillnaden i 

övergångsfrekvens till högre studier var här i genomsnitt 5 procentenheter mellan åren 1992 

och 1999 för att under åren 2000-2007 stiga till i genomsnitt 16 procentenheter. 

 

Ovanstående resultat kan sägas vara en naturlig följd av det vi tidigare konstaterat i uppsatsen.  

Elever som inte blir behöriga till gymnasiet eller misslyckas med att slutföra sina 

gymnasiestudier erhåller inte den grundläggande behörighet som krävs till all 

högskoleutbildning. Från och med 1998 då de första grundskoleeleverna lämnade grundskolan 

med bokstavsbetyg och krav på minst G i svenska, matematik och engelska, har 

övergångsfrekvensen till gymnasieskolan varit betydligt lägre i Ljusdal än i 

genomsnittsglesbygdskommunen och riket totalt. Även de elever som lyckats gå vidare till 

gymnasieskolan har emellertid tappat mark mot sina gelikar i de jämförda områdena när det 

gäller fullföljande av gymnasiestudier och behörighet till högre studier. De första eleverna 

som lämnade gymnasieskolan efter att ha studerat i en kommunaliserad gymnasieskola med 

mål- och kunskapsrelaterade kursplaner och med bokstavsbetyg gjorde detta 1997.  

Diagram 16 ovan visar som sagt hur dessa elever i Ljusdal tre år senare och framåt i lägre 

utsträckning än i de jämförda områdena har gått vidare till högskola eller universitet. En 

utveckling som går stick i stäv med de intentioner som låg bakom det svenska skolsystemets 

omstrukturering. 
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Slutsatser 

Vi kan konstatera att grundskoleelever i Ljusdal efter 1990-talets skolförändringar och i 

synnerhet efter införandet av de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan 1998, i betydligt 

lägre utsträckning än i de jämförda områdena lyckats skaffa sig behörighet till 

gymnasieskolan. Även de elever som blivit behöriga att påbörja gymnasiestudier i Ljusdal har 

emellertid i lägre utsträckning än i de jämförda områdena lyckats slutföra dessa och därmed 

också i lägre utsträckning blivit behöriga att söka vidare till högre studier. Att detta skulle 

bero på snabba förändringar i kommunens lokala kultur är inte troligt då en sådan process får 

antas vara långt mer trögföränderlig. Med stöd i den teoribildning som finns kring 

förändringsprocesser i så kallade människobehandlande organisationer och i den statistik som 

presenterats i uppsatsen, kan vi emellertid anta att denna lokala kultur påverkat 

genomförandet och utfallet av 1990-talets skolförändringar. Skillnader i lokal kultur och 

kommunal ekonomi mellan de jämförda områdena kan antas ha inneburit skillnader i 

förutsättningar för lärare, skolledare och ungdomar att genomföra sina uppdrag. I uppsatsen 

redovisas och diskuteras några sådana skillnader områdena emellan samt vilken betydelse de 

eventuellt kan ha fått för elevers studieresultat. Ett konkret exempel är andelen anställda 

behöriga lärare på grund- och gymnasieskolor i de jämförda områdena. Den statistik som 

redovisats i uppsatsen visar hur andelen behöriga lärare i Ljusdal från att ha varit högre än i de 

jämförda områdena sjunker markant under andra hälften av 1990-talet vilket kan vara en av 

orsakerna till att Ljusdalselevernas måluppfyllelse faktiskt och relativt sett försämras under de 

följande åren. 

 

Föräldrarnas utbildningsnivå har i tidigare forskning konstaterats som den enskilt viktigaste 

påverkansfaktorn när det gäller elevers studieresultat. I uppsatsen har jag visat att 

Ljusdalselevernas föräldrar har en klart lägre utbildningsnivå jämfört med riket som helhet. 

En av 1990-talets skolförändringar var införandet av ett nytt mål- och kunskapsrelaterat 

betygssystem som betydligt tydligare än det tidigare relativa betygssystemet har som uppgift 

att visa vilka kunskaper elever faktiskt besitter. I det relativa betygssystemet jämfördes 

eleverna med varandra och någon direkt jämförelse mot nationellt uppställda kunskapsmål 

gjordes inte. Det är sålunda möjligt att det nya betygssystemet visar kunskapsbrister hos 

Ljusdalseleverna som redan tidigare fanns. I kombination med de nya behörighetskraven till 

gymnasieskolan och minskade och/eller omfördelade resurser till skolan (beslut som 

påverkats av kommunens lokal kultur) har detta inneburit en klar risk för många 

Ljusdalselever att hamna utanför kunskapssamhället. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen är en del av ett större forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle, initierat av två 

kommuner i Gävleborgs län. Forskningsprojektet benämns; Den lokala kulturens påverkan på 

elevers studieval och studieprestationer i Ljusdals kommun och Älvkarleby kommun. Som 

framgår av projektets titel vill man här undersöka hur orternas lokala kultur påverkar 

ungdomars sätt att tänka kring och prestera i skolan. Att så sker är ett rimligt antagande men 

att mäta hur och på vilket sätt är en mycket svår uppgift. Klart är dock att skapandet av en 

lokal kultur är en trögrörlig process som inte kan antas ligga bakom hastiga förändringar i till 

exempel studieprestationer. I den här uppsatsen har jag istället valt att studera möjliga 

konsekvenser av de historiskt sett mycket omfattande förändringar som ägde rum i den 

svenska skolan under 1990-talet. Som stöd för antagandet att dessa kan ha påverkat 

skolverksamhet och därmed elever på olika sätt i olika delar av landet har jag valt att hänvisa 

till den teoribildning som finns kring arbetsprocesser och arbetsvillkor med människor i så 

kallade människobehandlande organisationer (Human Service Organisations). Denna 

teoribildning gör klart att förändringsprocesser i människobehandlande organisationer som till 

exempel skolor är mycket svåra att styra och kontroller då både elever, lärare och skolledning 

aktivt kommer att påverka förändringsarbetet på olika sätt och därmed även måluppfyllelsen. 

Dessutom måste en organisation som skolan verka i och förlita sig på stöd från den lokala 

omgivningen, vilket medför att statligt beslutade reformer mycket väl kan ta sig olika uttryck i 

områden med olika lokala kulturer. 

 

Min avsikt har varit att med hjälp av nationell statistik ge en bild av hur ungdomar i Ljusdal, i 

glesbygdskommuner och i riket presterat på grund- och gymnasieskolan mellan åren 1992-

2007 samt i vilken utsträckning deras studieprestationer där påverkat deras möjligheter att 

söka vidare till högre studier. Under denna tid såg vi en genomgripande omstrukturering av 

den svenska skolan. Någon politisk konsensus kring omstruktureringen fanns inte och 

förändringen genomfördes, i ett historiskt perspektiv, väldigt hastigt. Kommunen blev 

huvudman för skolan med ekonomiskt ansvar för densamma. Nya läroplaner infördes där 

respektive kommun, skolledare och i förlängningen respektive lärare, fick stora möjligheter 

att tolka de statligt fastställda målen och bestämma hur man skulle arbeta för att uppnå dem. 

Ett nytt betygssystem infördes också. Det relativa sifferbetygssystemet vars främsta uppgift 

varit att rangordna elever ersattes av ett mål- och kunskapsrelaterat bokstavsbetygssystem 

som tydligare visar vilka kunskaper eleverna besitter. Nya och hårdare behörighetskrav till 
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gymnasieskolan infördes också från och med 1998, nu krävdes minst G i ämnena svenska, 

engelska och matematik för att få börja på ett av de nationella programmen på 

gymnasieskolan.  

 

En sådan genomgripande förändring av skolan kräver en noggrant planerad implementering. 

Nytt undervisningsmaterial, ökad planeringstid för lärare att förändra undervisningen i 

enlighet med de nya styrdokumenten, tid för att organisera arbetet inom de nyligen skapade 

arbetslagen, tid för samtal kring betygssättning i det nya mål- och kunskapsrelaterade 

systemet, etc., kunde ha givit skolans personal rimliga förutsättningar att genomföra de stora 

förändringarna på bästa sätt. Någon sådan omfattande centraliserad fortbildning av lärare och 

skolledare ägde emellertid aldrig rum. Ansvarsfördelning efter kommunaliseringen av skolan 

är nu den att staten har till uppgift att se till att fortbildning av god kvalité finns att tillgå i alla 

delar av landet, men det åligger kommunerna att se till att skolans personal verkligen får del 

av sådan fortbildning. I det ekonomiskt bistra 1990-talet blev skolan, som en av kommunernas 

mest kostsamma människobehandlande organisationer, istället ofta föremål för omfattande 

besparingar med bland annat minskad lärartäthet och färre behöriga lärare som följd. En 

kommuns enskilda ekonomi påverkade naturligtvis vilka skolpolitiska beslut som fattades 

men bakgrunden till att dessa beslut skiljer sig åt bör även sökas i kommunens lokala kultur 

och i den historiska, sociokulturella- och socioekonomiska kontext i vilken denna vuxit fram.  

 

Tidigare forskning har visat att den omfattande omstruktureringen av den svenska skolan 

under 1990-talet fick långtgående konsekvenser för skolors ekonomi, arbete och elevers 

studieresultat. I uppsatsen har jag presenterat statistik som visar att eleverna i Ljusdal 

drabbades av detta i större utsträckning än den genomsnittliga glesbygdskommunen och riket 

totalt. Resultaten visar att Ljusdalsungdomarnas studieresultat på grund- och gymnasieskolan 

i ökande omfattning har diskvalificerat dem från möjligheterna att söka högre studier jämfört 

med vad som blivit fallet i den genomsnittliga glesbygdskommunen och riket som helhet. 

Mellan 1992 och 1997 var övergångsfrekvensen från grundskolan till gymnasieskolan i 

Ljusdal cirka 93%, den var därmed nästan lika hög som i den genomsnittliga 

glesbygdskommunen och något högre än i riket totalt sett. I samband med införandet av de 

hårdare inträdeskraven till gymnasieskolan 1998 sjönk emellertid behörigheten och 

övergångsfrekvensen till gymnasieskolan markant. Denna trend kan observeras i hela Sverige 

men var, vilket framkommit i uppsatsen, extra uttalad i Ljusdal. Mellan åren 1998 och 1999 

sjönk övergångsfrekvensen till gymnasieskolans nationella program i Ljusdal med nästan 
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10%.  Motsvarande siffra för den genomsnittliga glesbygdskommunen och riket som helhet 

var cirka 3%. Denna skillnad har sedan i stort bestått fram till idag. Under åren 1998-2007 har 

övergångsfrekvensen till något av de nationella programmen i snitt varit 83,5% i Ljusdal, 

90,7% i den genomsnittliga glesbygdskommunen och 89% i riket totalt. Förutom att en lägre 

andel grundskoleelever i Ljusdal blivit behöriga att söka till gymnasieskolan från och med 

1998 har vi även kunnat konstatera att de elever som ändå går vidare till studier i kommunens 

gymnasieskola även här i allt lägre utsträckning lyckats skaffa sig behörighet till högre studier 

om vi jämför med hur det ser ut i den genomsnittliga glesbygdskommunen och i riket.  

 

I uppsatsen har ett antal möjliga förklaringar till ovanstående utveckling diskuterats. Jag har 

utgått från tidigare forskning som visar att den klart tyngst vägande faktorn för en elevs 

studieframgång är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Jag har också konstaterat att 

utbildningsnivån i Ljusdal generellt sett är låg vilket därmed skulle innebära att 

Ljusdalseleverna har sämre förutsättningar att nå de av staten fastställda undervisningsmålen. 

Huruvida så var fallet mättes inte i det tidigare relativa betygsystemet men i och med 

införandet av de nya mål- och kunskapsrelaterade kursplanerna, det nya betygssystemet och 

de hårdare behörighetskraven till gymnasieskolan blev möjligen dessa kunskapsbrister 

synliggjorda.  

 

Jag har vidare diskuterat huruvida ett alltför stort fokus på de tre behörighetsgivande ämnena i 

grundskolan kan ha lett till kunskapsluckor och bristande motivation både här och senare på 

gymnasiet. Jag har även presenterat statistik som visar att Ljusdalselevernas relativt sett 

svagare prestationer på gymnasieskolan föregåtts av en minskad andel behöriga lärare i 

Ljusdal. Från att ha haft en större andel behöriga lärare än genomsnittsglesbygdskommunen 

har Ljusdal en lägre andel behöriga lärare under åren 1997-2003. Detta kan vara en 

bidragande förklaring till att Ljusdal under åren 2000-2006 har en klart lägre andel elever som 

blir behöriga till högre studier än i genomsnittliga glesbygdskommuner och riket, vilket inte 

varit fallet tidigare. 

 

Under åren då Ljusdal tappar mark gentemot de jämförda områdena vad gäller andelen elever 

som fullföljt sina gymnasiestudier och andelen elever som nått grundläggande behörighet till 

högre studier ser vi också en relativ minskning av andelen elever på studieförberedande 

program i Ljusdal. Detta bör i sig ha varit en bidragande orsak till den negativa utvecklingen 

då måluppfyllelsen på dessa program generellt sett är högre än på övriga program.  
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Slutligen har jag poängterat rektors viktiga roll i den kommunaliserande mål- och 

resultatstyrda skolan. Rektor har idag delvis nya och mycket viktiga uppgifter som bland 

annat tolkare av de nationella styrdokumenten, pedagogisk ledare och problemlösare. Att 

dessa uppgifter genomförs i dokumenterat svårstyrda människobehandlande organisation gör 

inte uppdraget mindre komplext. I Ljusdal har antalet korttidsanställda rektorer under den 

senaste 10-årsperioden varit uppseendeväckande stort vilket kan vara en bidragande orsak till 

att kommunen halkat efter övriga glesbygdskommuner och riket när det gäller skolprestation.  

 

Sammantaget indikerar det statistiska underlag som presenterats och diskuterats i uppsatsen 

att 1990-talets omfattande förändringar av den svenska skolan, med kommunalisering, nya 

läroplaner, nya betygskriterier och nya behörighetsregler till gymnasieskolan som några av de 

viktigaste, lett till större skillnader i hur kommuner med olika lokal kultur organiserar sin 

skolverksamhet och att detta i sin tur påverkat elevers studieresultat på olika sätt och i olika 

utsträckning. Med tanke på den utveckling som beskrivits i uppsatsen är det sålunda inte 

förvånande att Ljusdal under åren 2003-2007 haft den nionde lägsta övergångsfrekvensen till 

universitet och högskolor, trots en hög ungdomsarbetslöshet. För utbildningschefen i Ljusdal 

finns emellertid ett antal positiva tendenser att ta fasta på. Efter att andelen behöriga lärare på 

grund- och gymnasieskolan åter började öka i Ljusdal från och med 2004, både faktiskt och 

relativt sett, har både övergångsfrekvensen till gymnasieskolan och behörigheten till 

universitet och högskolor förbättrats något i jämförelse med genomsnittsglesbygdskommunen 

och riket.  
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