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1. BAKGRUND 

I Sverige svarar åtta av tio elever i årskurs 7–9 samt gymnasieskolan att de i framtiden 

absolut eller troligtvis kommer att läsa vidare på universitet eller högskola (Skolverket, 

2016). Ofullständiga betyg begränsar en persons valmöjligheter vilket även kan 

innebära en svårare etablering på arbetsmarknaden (SKL, 2013). Studier påvisar därtill 

att godkända betyg i årskurs 9 är en stark skyddsfaktor mot psykosociala problem. 

Enligt resultat presenterade av Socialstyrelsen är risken åtta gånger högre att varken 

arbeta eller studera för den som överhuvudtaget inte påbörjat gymnasiet än för den som 

gått ett studieförberedande program på gymnasiet. I detta sammanhang bör även 

uppmärksammas att den som har avbrutit påbörjade gymnasiestudier har större risk att i 

framtiden varken arbeta eller studera i förhållande till den som har fullföljt en 

gymnasieutbildning. Detta mönster återfinns i alla socioekonomiska grupper. 

Gymnasiebehörighet blir därmed en viktig skyddsfaktor att förhålla sig till när det gäller 

en kommuns elever. 

Denna rapport redogör i korthet för en analys av Sjöängsskolans, Askersunds 

kommun, resultat i förhållande till riket i övrigt när det gäller gymnasiebehörighet samt 

dessa i relation till skolans och rikets resultatutfall över tid. Därtill redovisas 

resultatbilden för föräldrars utbildningsnivå i relation till andel behöriga elever. Till 

analysens hjälp har data inhämtas från SIRIS (2018). I detta sammanhang bör, i 

samtliga analyser genomförda i denna rapport, särskilt noteras känsligheten i 

Sjöängsskolans data vars grupper endast omfattar cirka 100 elever till skillnad från 

rikets över 100 000. 

2. RESULTAT GYMNASIEBEHÖRIGHET 2017 
Det genomsnittliga meritvärdet från grundskolan har ökat något för varje årskull som 

har påbörjat ett nationellt program på gymnasieskolan sedan 2011 (Skolverket, 2017). 

Detta kan antyda att eleverna är något bättre förberedda för sina gymnasiestudier. 

Vidare har andelen elever som klarat samtliga kurser med krav på godkänt betyg för att 

nå en gymnasieexamen ökat. 

I följande avsnitt redogörs för resultat avseende gymnasiebehörighet 2017 utifrån 

Skolverkets tillgängliga resultat (SIRIS, 2018) för årskurs 9 både för riket, Örebro läns 

kommuner och Sjöängsskolan (Askersunds kommun).  
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2.1 Gymnasiebehörighet 

Andel procentuellt behöriga med gymnasiebehörighet yrkesprogram för rikets samtliga 

huvudmän, årskurs 9, 2016/17, var 82,5% och för Sjöängsskolan 86,9% (Figur 1). 

Andel procentuellt behöriga med gymnasiebehörighet estetiskt program för rikets 

samtliga huvudmän, årskurs 9, 2016/17, var 81,7% och för Sjöängsskolan 84,1%. Andel 

procentuellt behöriga med gymnasiebehörighet ekonomi, humanistisk och 

samhällsvetenskapligt program för rikets samtliga huvudmän, årskurs 9, 2016/17, var 

80,1% och för Sjöängsskolan 83,2%. Andel procentuellt behöriga med 

gymnasiebehörighet naturvetenskapligt och tekniskt program för rikets samtliga 

huvudmän, årskurs 9, 2016/17, var 79,3% och för Sjöängsskolan 81,3%. Sjöängsskolan 

uppvisar därmed ett något högre resultat än riket. Vidare framkommer både högre och 

lägre resultat inom Örebro län.  

 
Figur 1. Andel behöriga elever till gymnasieskolan 2016/17 – Riket i jämförelse med Örebro läns 
kommuner. 
 
Andel procentuellt behöriga till gymnasieskolan över tid avseende riket jämfört 

Sjöängsskolan, Askersunds kommun, har varierat över tid (Figur 2). Riket uppvisar 

relativt ett jämnare utfall över tid, dock kan konstateras en årlig ökning av 

Sjöängsskolans resultat från 2014/15 till 2016/17.  
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Figur 2. Andel behöriga elever till gymnasieskolan över tid – Riket (randiga staplar) i jämförelse 
med Sjöängskolan, Askersund (fyllda staplar). 

2.2 Flickor och pojkar  

Studier påvisar resultat att det är vanligare att flickor än pojkar svarar att de kommer att 

läsa vidare vid universitet eller högskola i framtiden. (Skolverket, 2016). Detta är att 

sätta i relation till att det är betydligt fler pojkar än flickor som inte når målen i alla 

ämnen eller som inte blir behöriga till gymnasieskolan (SKL, 2013). Vidare 

framkommer att fler kvinnor än män tar gymnasieexamen (Skolverket, 2017). Till detta 

framkommer åsikten att vi som samhällsmedborgare ständigt bör vara uppmärksamma 

på de normativa system vi är en del i att konstruera (Johansson, Lindgren & Hellman, 

2013). Medvetenheten om vilka gränser vi själva är medskapare till måste således hela 

tiden aktualiseras då jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget (SKL, 2013). 

Andel procentuellt behöriga med gymnasiebehörighet yrkesprogram för rikets 

samtliga huvudmän, årskurs 9, påvisar över tid en skillnad till flickors fördel (Figur 3). 

För Sjöängsskolan, Askersund, är utfallet mer varierat, resultat framkommer med 

relativt likvärdigt resultat såsom större skillnader, alla till flickors fördel.  
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Figur 3. Andel behöriga flickor respektive pojkar till gymnasieskolans yrkesprogram över tid – 
Riket (streckade linjer) i jämförelse med Sjöängskolan, Askersund (fyllda linjer). 
 

Andel procentuellt behöriga med gymnasiebehörighet estetiskt program för rikets 

samtliga huvudmän, årskurs 9, påvisar över tid en skillnad till flickors fördel (Figur 4). 

För Sjöängsskolan, Askersund, är utfallet mer varierat, resultat framkommer med 

likvärdigt till pojkars fördel såsom större skillnader med till flickors fördel.  

 
Figur 4. Andel behöriga flickor respektive pojkar till gymnasieskolans estetiska program över tid 
– Riket (streckade linjer) i jämförelse med Sjöängskolan, Askersund (fyllda linjer). 
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Andel procentuellt behöriga med gymnasiebehörighet ekonomi, humanistisk och 

samhällsvetenskapligt program för rikets samtliga huvudmän, årskurs 9, påvisar över 

tid en skillnad till flickors fördel (Figur 5). För Sjöängsskolan, Askersund, är utfallet 

mer varierat, resultat framkommer med relativt likvärdigt till pojkars fördel såsom 

större skillnader med till flickors fördel. 

 
Figur 5. Andel behöriga flickor respektive pojkar till gymnasieskolans ekonomiska, humanistiska 
och samhällsvetenskapliga program över tid – Riket (streckade linjer) i jämförelse med 
Sjöängskolan, Askersund (fyllda linjer). 
 
Andel procentuellt behöriga med gymnasiebehörighet naturvetenskapligt och 

tekniskt program för rikets samtliga huvudmän, årskurs 9, påvisar över tid en skillnad 

till flickors fördel (Figur 6). För Sjöängsskolan, Askersund, är utfallet mer varierat, 

resultat framkommer till pojkars fördel såsom större skillnader med till flickors fördel. 
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Figur 6. Andel behöriga flickor respektive pojkar till gymnasieskolans naturvetenskapligt och 
tekniskt program över tid – Riket (streckade linjer) i jämförelse med Sjöängskolan, Askersund 
(fyllda linjer). 

3. FÖRÄLDRARS UTBILDNINGSNIVÅ 

Det har blivit allt svårare att veta vad som gäller avseende utbildningsval och 

framtidsmöjligheter (Johansson, Lindgren & Hellman, 2013). Näringslivet är 

föränderligt och kraven på självutveckling är höga. Dessutom verkar karriärvägarna, 

trots fler möjligheter, påverkas av social bakgrund, kön och etnicitet. Vidare 

framkommer tydliga samband mellan skolprestationer och uppväxtvillkor. Studier 

påvisar att i Sverige framkommer mönster där elever vars föräldrar som har högre 

grundskoleutbildning också i högre grad tror att de kommer att läsa vidare på universitet 

eller högskola (Skolverket, 2016). Forskning med intresse för föräldrars utbildningsnivå 

och elevers sociala bakgrund drar även slutsatserna att mönster av lägre måluppfyllelse 

finns hos pojkar, elever med utländsk bakgrund samt elever med lågutbildade föräldrar 

(Skolverket, 2006). Det finns däremot begränsningar gällande kunskapen om 

föräldrarnas utbildningsnivå och dess påverkan på pojkar och flickor då skillnaden 

mellan könen fortfarande finns, oavsett föräldrarnas bakgrund (Jansdotter Samuelsson, 

2008). 

I följande avsnitt redogörs för resultat avseende andel behöriga elever som uppnått 

kunskapskraven till gymnasieskolan i alla ämnen samt genomsnittligt 

betygsmeritmedelvärde för slutbetyg 2017 i relation till föräldrarnas utbildningsnivå 
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utifrån Skolverkets tillgängliga resultat (SIRIS, 2018) för årskurs 9 både för riket och 

Sjöängsskolan (Askersunds kommun).  

3.1 Elever med betyg i samtliga ämnen i relation till föräldrarnas 

utbildningsnivå  

Andel elever vilka procentuellt uppnått kunskapskraven i alla ämnen i relation till 

föräldrarnas högsta utbildningsnivå för rikets samtliga huvudmän, årskurs 9, påvisar 

över tid en markant skillnad till fördel för elever med föräldrar med eftergymnasial 

utbildning (Figur 7). För Sjöängsskolan, Askersund, framkommer likvärdigt resultat 

med tydlig fördel till elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning.  

 
Figur 7. Andel behöriga elever som uppnått kunskapskraven till gymnasieskolan i alla ämnen 
utifrån föräldrarnas högsta utbildningsnivå över tid – Riket (streckade linjer) i jämförelse med 
Sjöängskolan, Askersund (fyllda linjer). 

3.2 Genomsnittligt meritvärde i relation till föräldrarnas utbildningsnivå  

Genomsnittligt meritvärde i relation till föräldrarnas högsta utbildningsnivå för rikets 

samtliga huvudmän, årskurs 9, påvisar över tid en markant skillnad till fördel för elever 

med föräldrar med eftergymnasial utbildning (Figur 8). För Sjöängsskolan, Askersund, 

framkommer likvärdigt resultat med tydlig fördel till elever med föräldrar med 

eftergymnasial utbildning.  
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Figur 8. Genomsnittligt betygsmeritmedelvärde för slutbetyg årskurs 9 utifrån föräldrarnas högsta 
utbildningsnivå över tid – Riket (streckade linjer) i jämförelse med Sjöängskolan, Askersund 
(fyllda linjer). 
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