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Sammanfattning 
 

Att ungdomar fullföljer sin gymnasieutbildning har blivit allt viktigare för att bli etablerad på 
arbetsmarknaden och på så sätt minska ungdomsarbetslösheten och riskera att hamna i 
utanförskap. Kraven på utbildning har ökat och även arbetsmarknaden har förändrats över 
tiden. 

Några slutsatser som kommit fram genom projektet är att det behövs förändringar i 
grundskolan så att alla blir behöriga till fortsatta studier och inte fastnar i individuella 
programmet eller introduktionsprogrammet. Grundskoleeleverna behöver stöttning 
individuellt för att få insikt i vilka som är deras starka sidor och intressen så att de lättare kan 
välja rätt gymnasieprogram redan från början och minskar studieavbrotten på gymnasiet. En 
annan viktigt sak är att eleverna blir antagna på sitt gymnasieprogram med sin önskade 
inriktning, exempelvis el- och energiprogrammet där eleven vill bli elinstallatör men kom in 
på så kallad automation istället, vilket innebär ett helt annat yrke i arbetslivet. 

Under elevernas gymnasietid borde det göras kontinuerliga uppföljningar med de elever som 
riskerar studieavbrott. Det borde finnas en neutral person som ska vara en länk mellan eleven 
och läraren men även mot specialpedagog och elevhälsan om behov finns. På sätt skulle man 
ha möjlighet att hjälpa många fler elever att läsa sina kurser mer intensivt och koncentrerat för 
att klara sina kursbetyg under gymnasietiden, detta skulle även minska tiden att komplettera 
sina betyg inom Vuxenutbildningen. 

Vi ser ett behov av att utveckla ett Ungdomscentrum/neutral arena bestående av olika 
verksamheter och myndigheter som kan samarbeta kring individer för att hjälpa och stötta 
dem vidare i sin process gällande studier och yrkesval. Detta skulle underröja försvårande 
sekretesshinder som finns i dagsläget. 

 

  



Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................. 1 

Syfte ..................................................................................................................................................... 1 

Mål ....................................................................................................................................................... 1 

Målgrupp ............................................................................................................................................. 2 

Arbetssätt/processer ............................................................................................................................... 2 

Resultat .................................................................................................................................................... 7 

Samlat betygsdokument, IG-MVG betyg ............................................................................................ 7 

Siffrorna sjunker för skolavbrotten ................................................................................................. 7 

Cirka 75 % hade endast kvar en termin till slutbetyg ...................................................................... 8 

Kartläggningar under våren 2016 ........................................................................................................ 9 

Kvinnor med samlat betygsdokument = 36 st. dvs. IG-MVG systemet .......................................... 9 

Män med samlat betygsdokument = 125 st. dvs. IG-MVG systemet .............................................. 9 

Läget för de 172 st i december 2016 ............................................................................................. 10 

Studieavbrott för de med samlat betygsdokument fördelade på gymnasieprogram .................. 11 

Inte studieavbrott från alla program ............................................................................................. 11 

Antalet elever som inte fullgjort sina gymnasiestudier fördelade på respektive skola i 
kommunen. ................................................................................................................................... 12 

Ny gymnasieskola GY 2011 eleverna läser till en gymnasieexamen ................................................. 13 

Stor skillnad på grund av systembyte till gymnasieexamen .......................................................... 13 

Fördelning av elever med studiebevis som har läst enligt GY 11 .................................................. 14 

Gymnasiestudier som kvinnor inte slutfört i GY 11 av totalt 29 stycken ...................................... 15 

Gymnasiestudier som män inte slutfört i GY 11 av totalt 90 stycken ........................................... 16 

Slutsatser och förslag till vidareutveckling och framgångsfaktorer ...................................................... 18 

Referenser ............................................................................................................................................. 21 

Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
 

 

 

  



 

1 
 

Inledning 
Under senare decennier har ungas situation på arbetsmarknaden förändrats, etableringsåldern 
har ökat och arbetsmarknaden är mer instabil och ungas anställningar är oftast kortvariga och 
tillfälliga. Kraven på utbildning har ökat och även att man ska ha ett slutbetyg från gymnasiet 
vilket gör att det blir svårare för våra ungdomar som inte fullföljt gymnasiet att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Unga som varken arbetar eller studerar är en grupp som har särskilt stora 
svårigheter att etablera sig. De unga som har en gymnasieutbildning klarar sig relativt bra på 
arbetsmarknaden men de som avbryter eller aldrig påbörjar en gymnasieutbildning får 
däremot stora svårigheter. 

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar i kommunen som 
inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Aktivitetsansvaret 
innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret 
samt erbjuda dessa lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna syftar i första hand till att 
motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också 
dokumentera sina insatser och föra ett register över ungdomarna. I Skellefteå har vi väl 
fungerande rutiner och insatser för dem som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. 

När ungdomarna fyller 20 år upphör ansvaret enligt KAA. Det finns ett behov av att få en 
överblick över gruppen unga vuxna i Skellefteå-Norsjö åldern 20-24 år, som saknar avslutad 
eller fullständig gymnasieutbildning, och inte finns inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller i 
kontakt med socialkontorets verksamheter. 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att göra en kartläggning av målgruppen unga vuxna i åldern 20-24 
år i Skellefteå och Norsjö kommun, att skapa en myndighetsövergripande och samlad bild av 
utbildnings-/kompletteringsbehov samt andra för individen relevanta arbetslivsrehabiliterande 
stödinsatser.  

Syftet är också att, utifrån den kunskap som kartläggningen ger, informera och motivera 
ungdomarna till studier alternativt andra insatser hos myndigheterna utifrån den enskildes 
behov. 

Ett övergripande syfte är att projektet ger möjlighet till analys av vilka som löper större risk 
att hamna i utanförskap. 

Mål 
Målet är att skapa en tydlig köns- och åldersuppdelad översikt av utbildningsbehovet hos 
samtliga unga kvinnor och män i Skellefteå-Norsjö som saknar gymnasieexamen och inte är 
anmälda som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. 

Målet är också att motivera varje enskild ungdom som identifieras att ta del av samverkande 
myndigheters stödinsatser.  
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Målgrupp  
Målgruppen i projektet är de mellan 20-24 år som lämnat gymnasiet utan gymnasieexamen 
och inte är anmälda som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. 

Gymnasiekontoret har tagit fram listor på presumtiva deltagare, födda under perioden 1991-
95 som vi arbetat med i projektet, totalt 627 stycken. 

Arbetssätt/processer 
Vi startade med projektet i början av december 2015 med att inventera gymnasiekontorets 
listor på våra deltagare. En uppdelning av deltagarna utifrån hur många poäng som fattades 
för dem för att ta ut ett slutbetyg arbetades fram, en sortering av de som hade mellan 0-1600 
poäng, de med 1600-2000 och slutligen de som låg mellan 2000-2350 poäng.  

Vi gjorde en sökning på var och en av eleverna i betygsdatabasen Procapita för att sedan 
skriva ut varje elevs enskilda betyg. Därefter sorterades de även in i pärmar utifrån de som 
redan hade slutbetyg, de med samlat betygsdokument och de som hade studiebevis (GY 11) 
och slutligen hade vi även en grupp övriga som vi inte kunde hitta i betygsdatabasen. Kontakt 
med alla friskolor i Skellefteå kommun samt folkhögskolor togs för att se om de hade en del 
av de övriga 85 stycken som vi inte hittade i Procapita. 

En förtydligande av de olika begreppen som nämns ovan är: 

Slutbetyg från VUX, ett slutbetyg ska vara på 2350 (eller 2301) poäng. Av dessa poäng ska 
600 poäng vara kärnämnen: matematik A, samhällskunskap A, religion A, naturkunskap A, 
engelska A samt svenska/svenska som andraspråk A och B eller motsvarande Vux12 kurser= 
GY 11 kurserna på gymnasiet. Övriga poäng är valfria kurser men det finns vissa kurser från 
gymnasiet som inte får ingå i ett slutbetyg från VUX. 

För att ha grundläggande behörighet till universitet och högskola krävs det att man är 
godkänd på minst 2250 poäng samt att du har lägst betyget Godkänt i svenska/svenska som 
andraspråk A och B, engelska A och matematik A, eller motsvarande Vux12-kurser. 

Man kan också ha ett slutbetyg utan grundläggande behörighet d.v.s. att man inte är godkänd 
på minst 2250 poäng eller att man inte är godkänd i någon/några av kurserna svenska/svenska 
som andraspråk A och B, engelska A och matematik A. 

Samlat betygsdokument för den elev som inte uppnått poäng och omfattning för ett slutbetyg, 
kan vara att de har för lite poäng eller saknar betyg i någon kärnämneskurs. 

Studiebevis GY11 för den elev som inte uppfyller kraven för gymnasieexamen ska ett 
studiebevis utfärdas istället för ett examensbevis. 

Övriga är ungdomar som vi inte fått kontakt med även om vi försökt nå dem via mobil, sms 
och brevutskick men inte fått något svar. De kan vara hemmasittare som varken arbetar eller 
studerar. Dessa var 85 stycken från början, varav 14 gick på friskolor, och 5 stycken på 
folkhögskolor då kvarstod 66 stycken. 
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Av de totalt 627 unga vuxna i gymnasiekontorets listor hade: 

•  222 stycken redan utfärdade slutbetyg 
•  172 stycken elever samlat betygsdokument 
•  163 stycken elever studiebevis (GY 11) 

Övriga 66 stycken är eventuellt hemmasittare som varken arbetar eller studerar. 

Studie och yrkesvägledare från Skellefteå kommuns vägledningscentrum utfärdade 
studieplaner åt alla elever med samlat betygsdokument d.v.s. på 172 stycken. De räknade ut 
vad som krävdes för eleverna för att ta ut ett slutbetyg på Vuxenutbildningen, dels ett 
slutbetyg utan grundläggande behörighet men även vilka poäng som fattades för ett slutbetyg 
med grundläggande behörighet. 

Vi kontaktade alla ungdomar via mobil för att informera om det regeringsbeslut som tagits i 
maj 2015 om att alla med ofullständiga betyg hade på sig till 1 januari 2017 att slutföra sin 
gymnasieexamen och ta ut ett slutbetyg. De ungdomar som vi inte fick kontakt med via mobil 
skickades informationsbrev (bilaga 1) och broschyr (bilaga 2) till deras hemadress. 

Strax innan vårt kartläggningsprojekt var klart, publicerades den 5 december 2016 en 
förordningsändring från Regeringen som beslutat att slutbetyg från gymnasial 
vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020 
(http://www.regeringen.se/artiklar/2016/12/slutbetyg-inom-komvux-kan-utfardas-till-och-
med-den-1-juli-2020/ ).  



 

4 
 

Man insåg att många elever med gamla kursbetyg inte skulle hinna få ut sitt slutbetyg innan 
januari 2017 och skulle då utan en förlängning av övergångsperioden för slutbetyg i stället 
behöva läsa till en gymnasieexamen inom Komvux.  

Gymnasieexamen från VUX, en gymnasieexamen ska vara på 2400 poäng och kan vara både 
en högskoleförberedande- eller yrkesexamen och ska till övervägande del motsvara ett 
gymnasieprogram och man behöver vara godkänd på minst 2250 poäng. 

En gymnasieexamen kräver att äldre kursbetyg omvandlas till betyg enligt de nya 
ämnesplanerna. Vissa äldre kurser, eller delar av äldre kurser, kan inte omvandlas, och det 
innebär att vissa elever tvingas läsa fler kurser för att få en gymnasieexamen än vad de skulle 
ha behövt för att få ett slutbetyg. 

Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning upphör den 
1 januari 2017 och det är efter den förordningen vi har arbetat i projektet.  

Vi började därför med gruppen elever med samlat betygsdokument som hade mest poäng att 
läsa in för att hinna bli klara för att ta ut slutbetyg innan 2017. Med dem som hade studiebevis 
GY11 var de inte alls lika bråttom med då de inte har någon tidspress att blir klara innan 
2017, så därför beslutade vår styrgrupp att vi skulle göra ett brevutskick (bilaga 4) och en 
broschyr (bilaga 1) till dessa med information om att kontakta vårt vägledningscentrum CV 
för att göra en studieplan om de var intresserade att läsa till ett slutbetyg. 

De ungdomar med samlat betygsdokument som vi kontaktade var mycket positiva till 
informationen och vi kunde också genom att direkt se på deras utskrivna betyg tala om för 
dem vad som fattades för att de skulle kunna ta ut ett slutbetyg. Det var en trolig 
framgångsfaktor att redan från början ha information om deras personliga situation gällande 
deras betyg och hur många poäng som fattades för dem att nå upp till 2400 poäng/slutbetyg. 
Det kan ha bidragit till att de blev intresserade att direkt boka in ett fördjupat samtal med oss 
eller på CV- Centrum för Vägledning och Validering direkt. Detta är information som alla 
elever redan fått i årskurs tre då de avslutade sin gymnasieutbildning, men som fort glöms 
bort. Ungdomarna börjar kanske sommarjobba direkt efter sin avbrutna utbildning och tar 
kanske inte tag i detta för att de tror sig ha mer kvar att slutföra än de egentligen har, vilket 
blir ett motstånd i sig. 

Då ungdomarna kom till oss för en fördjupad kartläggning och genomgång av deras betyg 
tecknades ett fåtal samtyckesavtal (bilaga 3) på en blankett till hävande av sekretess, så att vi 
på enheten för arbetsmarknaden inom Skellefteå kommun tillsammans med 
Arbetsförmedlingen hade möjlighet att utbyta och diskutera uppgifter gällande personen i 
fråga- ett sätt att komma ifrån sekretessen i syfte att hjälpa ungdomen vidare mot arbete, 
studier eller känd planering.  

Flertalet av de ungdomar vi kontaktade under projektet hade redan arbete och därför möjlighet 
att teckna ett utbildningskontrakt via Arbetsförmedlingen. Problemet var att ungdomarna 
tjänade för mycket i förhållande till CSN:s fribelopp och då inte var aktuella för det. 
Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan ungdomen och Arbetsförmedlingen att 
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man har möjlighet att läsa in gymnasiet på Vuxenutbildningen eller på Folkhögskola och 
kombinera det med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid. Då 
utbildningskontrakt tecknas får ungdomarna även det högre bidraget från CSN, vilket är 
6,550: -/månad under år 2016. Av våra ungdomar i projektet har endast 4 stycken tecknat 
utbildningskontrakt. 

Vid det första inbokade mötet med ungdomarna gick vi igenom deras betyg för att se vad som 
fattades. Ett frågeformulär fylldes även i av dem där några frågeställningar besvarades 
angående hur situationen sett ut för dem under gymnasietiden, om de fått tillräckligt stöd från 
skolan gällande deras studier men även vilka faktorer som kunde ha förhindrat att de gick ut 
gymnasiet med ofullständiga betyg.  

• Hur skulle en perfekt gymnasieutbildning vara enligt dig där alla har möjlighet att 
avsluta sina studier? 

• Vad gjorde att du inte gick ut gymnasiet med fullständigt betyg? 
• Vad hade kunnat förhindra ett beslut från din sida att hoppa av dina gymnasiestudier? 

 

Några orsaker och faktorer som kom fram utifrån våra frågeställningar varför ungdomarna 
hoppat av eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning är: (Uppräknat utan rangordning) 

• Skoltrötthet som vanligtvis leder till stor frånvaro och skolk. 
 

• Fel programval eller att man inte fick sina inriktningskurser som då ledde till att man 
tappade motivationen till att fullfölja hela utbildningen. 
 

• Personkemin med lärarna stämde inte, bemötandet var inte bra och lärarna upplevdes 
som oengagerade, önskvärt vore om man fick ha två lärare. 
 

• Stora klasser med dålig arbetsmiljö vilket gav sämre förutsättningar för individuell 
hjälp och stöttning. 
 

• Fått sin diagnos ställd sent, så att man inte fått rätt hjälp tidigare i skolan, och på så 
sätt halkat efter med sina studier och kunskapsnivå. 
 

• Allvarliga olyckor och sjukdomar vilket gjort att man missat mycket i skolan och inte 
haft stöttning av skolan och lärare att ta igen det man missat, dåligt pedagogiskt stöd. 
 

• Dåliga hemförhållanden, ingen stöttning av vuxna personer. 
 

• Svårt att se samband med den teoretiska kunskapen och hur man ska ha nytta av den i 
sitt kommande arbete, svårt att förstå och tyda betygsmålen för varje betygsnivå, dålig 
feedback och återkoppling från lärare på vad som krävs för att nå ett högre betyg. 
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Svårt att få individuell vägledning/stöttning i olika ämnen, önskvärt att få samtala med en 
utomstående person t.ex. studie-och yrkesvägledare eller speciallärare för att få klarhet i hur 
man ligger till betygsmässigt i de olika ämnena och vad som krävs för att ha möjlighet att 
förbättra sig. Stor respekt för lärarna, vilket i sig gör det svårt att uttrycka sig samt blotta sig 
att man inte förstår, rädd för att det ska påverka betyget negativt. 

Elevernas egna förslag på åtgärder för att stödja dem att fullfölja utbildningen och förebygga 
avhopp från gymnasiet: (Uppräknat utan rangordning) 

• Att få individuellt stöd och förtroende av både lärare och andra vuxna för att få bättre 
möjligheter att klara av sin utbildning. 
 

• Utbildningens struktur skapar stress, att ha möjlighet att läsa färre kurser per termin 
vore önskvärt. 
 

• Att få stöd och hjälp med struktur med skolarbetet i skolan, en plats att få lugn och ro 
och få individuell hjälp. 
 

• Att få läsa klart gymnasiet med A-kassa eller CSN:s högre bidrag, då många av våra 
ungdomar har för hög inkomst från sitt arbete (dessa ungdomar har redan hoppat av 
gymnasiet) 
 

• Bättre kartläggning av elevernas frånvaroorsaker samt samordning av elevernas nuläge 
i betyg i de olika ämnena, skapa en bättre helhetsbild och tydligare målbild för att öka 
motivationen och förståelsen för dem vad de ska ha sin kunskap till. 
 

• Ha mer arbetsmarknadsinformation/kurs i gymnasiet för att knyta ihop teori och 
praktik. Mer arbetsmarknadsorienterade besök under gymnasietiden på de 
högskoleförberedande programmen. 
 

• Flertalet av eleverna är ändå mycket nöjda med skolans stöttning också och erkänner 
att de fått all möjlig hjälp men att de helt enkelt var omotiverade och deras egna fel att 
de hoppat av eller avbrutit sin gymnasieutbildning. 
 

• Förslag från eleverna var också att skolan kunde kanske mött upp med mer 
information kring vad som väntade dem efter avslutad gymnasieutbildning, vad de 
haft för möjlighet att komplettera sina ofullständiga betyg genom t.ex. 
vuxenutbildningen med sommarkurser m.m.  
 

• En neutral person som var en länk mellan lärare, mentorer, specialpedagoger och 
elever som höll i kartläggning av elevers nuläge och som kontinuerligt, kanske varje 
termin, gjorde uppföljning för att stämma av vad som förväntades av både lärare och 
elev för att kursmål och betyg ska uppnås på bästa sätt och utifrån varje elevs förmåga. 
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• Helhetsbild och förståelse för sina studier samt att bli sedd och ha lärare som tror att 
eleverna ska lyckas är några saker som våra ungdomar också lyfte upp som viktiga 
faktorer. 

Resultat 

 Samlat betygsdokument, IG-MVG betyg 

Siffrorna sjunker för skolavbrotten 

 

 

Ålder/född Män antal Kvinnor antal Utl. Födda 
25 år 1991 35 10 3 
24 år 1992 34 10 5 
23 år 1993 38 10 12 
22 år 1994 18 6 2 
 

Det finns ett tydligt trendbrott för de som är födda 1994 när det gäller elever som inte studerar 
klart sitt gymnasium. De är hälften så många som tidigare. Skolan har troligen blivit bättre att 
fånga upp elever som inte är motiverade. Eleverna svarade att skolan har försökt hjälpa på alla 
sätt men att den egna motivationen har saknats eller att det har varit för mycket att ta igen. En 
anledning till att fler elever fullgjorde sina gymnasiekurser kan vara att projektet Texas ute på 
campus i Skellefteå som började hjälpa gymnasieelever i slutet av 2012 med struktur och 
studiestöd. Idag hjälper Texas elever från gymnasiet, vuxenutbildningen och 
universitetsstudenter på Campus området i Skellefteå. De som är födda 1994 tog sin student i 
juni 2013 och är den sista elevgruppen med betygen IG-MVG. De som är födda 1995 och 
framöver läser enligt GY 11 med betygen A-F.  
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Cirka 75 % hade endast kvar en termin till slutbetyg 
Av de 172 unga vuxna. som har läst i IG-MVG systemet var fördelningen följande. Den stora 
delen det vill säga. 124 ungdomar och det motsvarar ungefär 78 procent hade mindre än en 
termin kvar för att få en fullständig utbildning från gymnasiet. Många av dessa elever 
arbetade inom handel, vård och restaurang. Dessa elever var mer benägna att slutföra sina 
studier. En slutsats är att det är mest kvinnor som arbetar inom dessa yrken med låga löner 
och obekväma arbetstider. Eftersom de arbetade oregelbundet så passade distanskurser bättre. 
Problemet vid distanskurser är att vuxenutbildningen köper kurserna av en annan 
utbildningsanordnare så därför måste eleven själv höra av sig till Vux för stöd och hjälp. Om 
de istället går på Vux får lärare och elev en annan kontakt med varandra. Vi hade elever som 
arbetade i andra branscher som verkstad, chaufför och skog som i större utsträckning avstod 
från att fullgöra sina gymnasiestudier.De var mer nöjda med sin arbetssituation.    

 

 

Vi kontaktade endast de som hade en chans att läsa klart och ta ut sitt betyg. Därför drogs 
gränsen till 1600poäng så man max hade 800poäng kvar det vill säga två terminer kvar. Det 
skulle finnas en rimlighet att hinna läsa klart så att slutbetyget kunde utfärdas före 1 januari 
2017. Det var den tidsgränsen som projektet arbetade efter innan regeringen gjorde en ändring 
som kom i december 2016 och förlängde tidsgränsen till 1 juli 2020. Den här gruppen bestod 
av endast 38 stycken så vi kontakta dem först eftersom de måste få längre studietid. Vi har 
kontaktat dem via telefon, sms och brev. De som har flyttat från kommunen har fått en kopia 
av sitt betyg skickat till nya adressen och en uppmaning att ta kontakt med studie och 
yrkesvägledningen som jobbar åt vuxenutbildningen i den kommunen de bor i. 
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Kartläggningar under våren 2016 

Kvinnor med samlat betygsdokument = 36 st. dvs. IG-MVG systemet 

 

Män med samlat betygsdokument = 125 st. dvs. IG-MVG systemet 
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Under våren 2016 har 21 kommuninvånare studerat för slutbetyg och under hösten var det 
ungefär lika många 23 elever från projektet det innebär att ungefär 44 har tagit ut sitt 
slutbetyg vilket motsvarar ungefär 40 procent av totalt 116 stycken. Gruppen som arbetar eller 
är arbetslösa är tillsammans 116 stycken av hela gruppen som består av 172 ungdomar. Det är 
endast 4 av studenterna som läser med utbildningskontrakt och det motsvarar ungefär 10 
procent. Resten finansierar med CSN eller avstår bidrag eftersom de jobbar och tjänar för 
mycket. Av gruppen på172 har redan 10 stycken på egen hand tagit ut slutbetyg. 

 

Läget för de 172 stycken i december 2016  
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Studieavbrott för de med samlat betygsdokument fördelade på gymnasieprogram 

 

Inte studieavbrott från alla program 
Det program som har flest avbrott är industriprogrammet på Kaplanskolan och det är endast 
unga män som har gjort studieavbrott. När det gäller Samhällsvetenskap och Barn- och 
fritidsprogrammet så har både män och kvinnor gjort avbrott. Det är däremot en väsentligt 
större del av männen som inte tidigare fullgjort sitt gymnasium. Av dessa 172 kontaktade 
elever är 129 män och 33 kvinnor. 

Högskoleförberedande program som Naturvetenskap respektive Teknikprogrammet har få 
avhopp. Det kan bero på att flertal av eleverna är så motiverade att de fortsätter till 
universitets studier senast ett år efter studenten. Noterbart är att vi inte hittade något 
studieavbrott från Ekonomi programmet. Även yrkesutbildningen Byggprogrammet har få 
avhopp. Det kan bero på att det är svårt att komma in på programmet eftersom 
antagningspoängen från grundskolan ligger väldigt högt. Många av de antagna eleverna har 
kämpat för att komma in och är därför väldigt motiverade. De har även stora chanser att få 
jobb efter sin examen. 
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Antalet elever som inte fullgjort sina gymnasiestudier fördelade på respektive skola i 
kommunen. 
 

 

Anledningen till att Kaplanskolan ligger i topp är att El- och energiprogrammet samt 
Industriprogrammet har största andelen avbrott och dessa utbildningar låg på Kaplanskolan 
när berörda elever gick sitt gymnasium. De sista årskurserna tog studenten i juni 2015 och 
numera är skolan en grundskola. 

En slutsats är att projektet har utgått från en lista på tidigare elever som inte har fullgjort sina 
gymnasiestudier och som tillhört Gymnasiekontoret. Det finns anledning att tro att den inte 
var komplett eftersom friskolorna verkar ha orimligt få elever som inte har fullgjort 
gymnasiet.  Ett utvecklingsområde skulle vara att förbättra informationen mellan kommunen 
och friskolorna samt folkhögskolorna likande det som finns inom KAA, Det behövs även för 
kommuninvånare som har fyllt 20 år och då skulle kommunen lättare veta vilka invånare som 
är ”hemma sittare”. 
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Ny gymnasieskola GY 2011 eleverna läser till en gymnasieexamen 
Vad krävs för att komma in på gymnasiet? För att komma in på ett nationellt program krävs godkänt i 
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. För att komma in på ett yrkesprogram 
måste du ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen. Om du väljer att 
studera på ett högskoleförberedande program, krävs godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv. 
Vilka de nio ämnena är beror på vilket program du vill gå. För ekonomiprogrammet, humanistiska 
programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara 
geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För naturvetenskapsprogrammet och 
teknikprogrammet måste du ha godkänt i biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet kan det 
vara vilka som helst av de övriga ämnena.  

 

Stor skillnad på grund av systembyte till gymnasieexamen 
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Fördelning av elever med studiebevis som har läst enligt GY 11 
 

 

Elever som inte fullgör sin gymnasieexamen får ett studiebevis  
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Gymnasiestudier som kvinnor inte slutfört i GY 11 av totalt 29 stycken 

 

 

Vård och omsorgsprogrammet samt Esteiskaprogrammet har största studieavbrotten bland 
kvinnor. Tillsammans har de 11 elever vilket utgör ungefär 30 procent av gruppen. 
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Gymnasiestudier som män inte slutfört i GY 11 av totalt 90 stycken 
 

 

El och energiprogrammet samt industriprogrammet har största delen studieavbrott. 
Tillsammans har de 32 elever vilket är mer än 33 procent av gruppen som består av 90 elever. 
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Vi har utgått från deras betyg och sedan skickat ett brev som enda kontakt. Se (bilaga 4). De 
med studiebevis har ingen deadline utan kan läsa fram till eventuella nya förändringar. Vi har 
bett dem att höra av sig till Unga Vuxnas funktionsbrevlåda eller CV. Men intresset har varit 
lågt. Ett utvecklingsområde är att kontakta dem igen men då ringa dem och få en personlig 
kontakt. 
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Slutsatser och förslag till vidareutveckling och framgångsfaktorer 
Utifrån resultatet med statistiken över hur många av de ungdomar som tillhörde gruppen med 
samlat betygsdokument, totalt 172 stycken, blir 52 stycken klara med sitt gymnasiebetyg.  

Under vårterminen 2016 hade vi 21 ungdomar med samlat betygsdokument som läst och tagit 
ut sitt slutbetyg och under höstterminen 2016 läser 23 ungdomar med samlat betygsdokument 
för slutbetyg och även 8 ungdomar med studiebevis GY11. 

Det är cirka en fjärdedel av alla ungdomarna med samlat betygsdokument eller studiebevis 
som under projektet tagit chansen att läsa in sina gymnasiebetyg för att ta ut en 
examen/slutbetyg. Och flera av de ungdomar som vi kontaktat har varit oerhört tacksamma 
över att få informationen om hur många poäng som fattats i deras gymnasiebetyg, då de själva 
inte alls visste hur mycket eller hur lång tid det skulle ta att läsa för ett slutbetyg. Att få en 
tydlig studieplan via studie och yrkesvägledarna på CV-Centrum för Vägledning och 
Validering har varit oerhört viktigt för dem för att klargöra vad och hur mycket poäng som 
fattats för ett slutbetyg. 

Vilka proaktiva (förebyggande) insatser skulle kunna förbättras för att minska antalet 
ungdomar som idag hoppar av eller går ut sin gymnasieutbildning med ofullständiga betyg? 
Vi har utifrån de frågeställningarna med våra ungdomar och genom våra samtal och 
fördjupade kartläggningar fått fram en del förslag på både operativa men även strukturella 
lösningar som skulle ge landets olika kommuner verktyg för att snabbare och lättare nå dessa 
grupper av ungdomar - som annars kanske aldrig skulle slutföra sitt gymnasium och på så sätt 
lättare hamna i utanförskap.  

En avslutad och fullföljd gymnasieutbildning är en mycket avgörande faktor för att ungdomar 
lättare ska ta sig in och etablera sig på arbetsmarknaden. Det är många faktorer som spelar in 
varför ungdomarna idag inte fullföljer sina studier eller gör avbrott i sina gymnasiestudier. Vi 
har i detta projekt sett några faktorer som många av våra ungdomar lyft fram som viktiga.  

Några strukturella lösningar kan vara att underlätta för eleverna att komma in på sitt 
gymnasieprogramval med sin önskade inriktning, exempelvis el- och energiprogrammet där 
eleven vill bli elinstallatör men kommer in på så kallad automation istället, vilket innebär ett 
helt annat yrke i arbetslivet.  

Ett annat hinder är olika verksamheter och myndigheters sekretesser som försvårar hantering 
och samarbete kring elevens situation eftersom det krävs samtyckesavtal (bilaga 1) mellan 
parterna. 

Eleverna som av olika anledningar kommit efter i gymnasiet önskade även att de skulle kunna 
läsa kurser mer intensivt och koncentrerat, exempelvis på en månad istället för utspritt över en 
termin.  

Ett sätt att förbättra samarbetet och samverkan i skolan skulle enligt våra ungdomar i projektet 
vara att ha mindre elever i varje klass för att få studiero och mer hjälp i skolan med sina 
studier. Elevens personkemi med läraren är oerhört viktig, en elev som känner sig orättvist 
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behandlad tappar sin motivation och därför skulle det vara angeläget att ha flera lärare 
kopplade till en mindre grupp.  

Att ha en neutral person som gör kontinuerliga uppföljningar av elevens nuläge gällande 
betyg och sociala omständigheter, denna person ska fungera som en länk mellan eleven och 
läraren men även mot specialpedagog och elevhälsan om behov finns. Att fånga upp eleven 
och tydliggöra hur denne ligger till betygsmässigt, och samtidigt visa på följderna av inte 
klarade kurser och vilka möjligheter som finns för att komplettera betyg, mellan terminerna 
med exempelvis någon sommarkurs eller på VUX direkt efter gymnasiet. Lärarna/mentorerna 
hinner inte alltid med dessa fördjupade samtal med eleverna vilket gör att ungdomarna inte 
känner sig sedda och motiverade att göra ett bättre jobb i skolan.  

Utbudet av korta yrkesutbildningar inom Vuxenutbildningen på gymnasienivå måste utökas 
så att elever kan komplettera eller eventuellt byta yrkesbana. Om eleven har gjort felval på 
gymnasiet eller fått fel inriktning måste det finnas möjlighet att utbilda sig inom det område 
som man tänk sig och vill arbeta med. Även information och kanske studiebesök från 
Vuxenutbildningen, CV och Arbetsmarknadsenheten skulle kunna förbättras så att eleverna 
får kännedom och inblick i kommande studier och yrkesliv. 

Utveckla ett ungdomscentrum/neutral arena med tjänstemän från olika verksamheter och 
myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Arbetsmarknadsenheten samt ett vägledningscentrum som kan samarbeta kring individen för 
att hjälpa och stötta denne vidare i sin process gällande studier och yrkesval. Här kan även 
lokala företag presentera sina kommande behov av arbetskraft och tydliggöra vilka 
utbildningar som krävs för att arbetstillfällen ska skapas. 

Bidragsersättningen från CSN, det höga bidraget 6 550: -(gäller i dec 2016) ska vara lika 
oavsett ålder då det i dagsläget är dyrare att läsa som vuxen, exempelvis måste eleven själv 
bekosta litteraturen på vuxenutbildningen medan den är gratis på gymnasiet. 

För att minimera felvalen till gymnasiet och minska studieavbrotten skulle en 
framgångsfaktor vara att eleverna redan på grundskolan får insikt i vilka som är deras starka 
sidor och intressen så att de lättare kan välja rätt gymnasieprogram redan från början. I dag får 
eleverna endast information och studiebesök om vilka nationella gymnasieprogram som finns 
att söka, men man glömmer tydligen bort att arbeta med individen och vilka egenskaper, 
färdigheter och intressen denne har. Att skapa utrymme för den enskilde individen att hinna 
reflektera över vad denne bäst skulle passa att arbeta med i framtiden är viktiga delar som 
skulle behövas arbetas mycket mer med redan under hela grundskoletiden. 
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De framgångsfaktorer som vi sett i projektet har varit att vi kontaktade alla ungdomar via 
mobilen och då direkt i telefonen förklarat för dem hur många poäng och vilka kurser som 
fattats för dem för att ha möjlighet att ta ut ett slutbetyg med eller utan grundläggande 
behörighet. Vi fick även svar från dem vi skickat brev till via mail, men vi såg att de vi fick 
kontakt direkt via telefonen var de som var mest motiverade till att läsa upp sina betyg. Den 
personliga kontakten är alltså oerhört viktig i detta avseende. 

Ett nära samarbetet med CV, Centrum för Vägledning och Validering där studie- och 
yrkesvägledare hjälpt till att ta fram enskilda studieplaner för var och en av våra ungdomar 
och även sett över de som haft många poäng att läsa in vad som gäller övergångsregler samt 
olika valmöjligheter att läsa på distans, när distans via VUX eller Folkhögskola. 

 Att vi även haft tillgång till att direkt boka in dem för vägledande samtal hos oss eller på CV 
så att de inte behövt ta den kontakten själva utan fått en bokad tid i telefonen redan vid första 
samtalet. Att minimera tiden och missförstånden vid bokningstillfällena då flertalet av 
ungdomarna var ute och jobbade då vi ringde upp dem. 

Att direkt i telefonen ha möjlighet att svara på diverse frågor som ungdomarna hade var också 
en framgångsfaktor, gällande tillexempel studielån via CSN, utbildningskontrakt via 
Arbetsförmedlingen- som också bidrog till att motivera ungdomarna att läsa till ett slutbetyg. 

Att få möjlighet att motivera och inspirera ungdomarna att göra detta för deras egen skull för 
framtiden. Att informera om vilka valmöjligheter det finns för dem om de läser upp vissa 
betyg och kurser för att få den särskilda behörigheten som krävs på vissa 
högskoleutbildningar som på så sätt öppnar upp deras chanser till att byta yrkesbana. 

Många av de ungdomar vi pratade med saknade insikt i vad eller hur mycket poäng som 
fattades för dem för att de skulle få ut ett slutbetyg. Flertalet av ungdomarna var oerhört 
tacksamma över att få den informationen av oss direkt i telefonen, och bara en sådan sak 
gjorde att deras tankeprocess och motivation sattes igång. Nya möjligheter och vägar 
öppnades upp för dem, man kanske inte var på sitt drömjobb för tillfället, men här 
tydliggjordes hur och på vilket sätt de hade möjlighet att gå vidare i livet. 

Gymnasieskolan skickar med ett informationsblad med betygen till alla dem som saknar ett 
fullständigt gymnasiebetyg men vi tror en påminnelse behövs en tid efter det att ungdomarna 
gått ut gymnasiet och hunnit vara ute på arbetsmarknaden. Individuella 
handlingsplaner/kartläggningsmaterial som eleverna själva får skapa under gymnasiet 
tillsammans med en neutral person kan vara en tillgång för ungdomarna när de i framtiden 
kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen eller andra aktörer. Det behövs en 
omstrukturering av överlämningar från gymnasieskolan till Vuxenutbildningen då det i 
dagsläget är mer som enskilda öar, det behövs byggas broar för att det ska bli bättre 
övergångar för individerna till andra studiesystem för att spara tid och resurser för alla 
inblandade parter. 
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