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Förord
Under 2011 genomfördes en stor reform av gymnasieskolan i Sverige. Skolverket har fått i uppdrag att följa upp och analysera denna gymnasiereform
(Gy 2011). Uppdraget till Skolverket är mångfacetterat och löper över flera år.
För att hantera bredden i frågeställningen har Skolverket beslutat att genomföra flera olika tematiska delstudier. Denna rapport är en av de delstudier som
har gjorts inom ramen för uppdraget.
Syftet med den här rapporten är att beskriva olika programtyper och
program i den reformerade gymnasieskolan utifrån Skolverkets statistik.
Rapporten ger en nationell bild av hur det såg ut hösten 2012 och jämför
med tidigare år. Till rapporten hör en fristående bilaga som samlar statistik
i programblad för respektive program. Projektgruppen som har arbetat med
uppdraget består av Karin Hedin, Helena Herlitz, Charlotte Mannerfelt
(projektledare) och Therese Sehlstedt.
Stockholm, oktober 2013

Anna Ekström		
Charlotte Mannerfelt
Generaldirektör		Undervisningsråd
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Sammanfattning
Rapporten ingår i redovisningen av Skolverkets uppdrag att löpande följa upp
och analysera den reformerade gymnasieskolan, Gy 2011. Syftet med den här
rapporten är att beskriva olika programtyper och program i den reformerade
gymnasieskolan utifrån Skolverkets statistik.
De frågeställningar som rapporten besvarar är följande:

••Hur fördelade sig elever i årskurs 1 hösten 2012 på olika programtyper och
program, samt mellan offentliga och enskilda huvudmän?

••Vilken elevsammansättning hade olika programtyper och program?
••Hur många skolenheter med offentlig respektive enskild huvudman hade de
olika programtyperna och programmen?

••Hur har elevers fördelning per programtyp och program förändrats sedan
2008, och hur har antalet skolor/skolenheter med respektive programtyp
och program ändrats?

••I hur stor omfattning bytte nybörjareleverna 2011 program, startade om
respektive gjorde avbrott eller studieuppehåll efter ett år?

Programtyperna är yrkesprogram, högskoleförberedande program respektive
introduktionsprogram, samt innan Gy 2011 infördes, yrkesförberedande program, studieförberedande program, respektive individuellt program.
Uppgifter för alla årtal kommer från skolors rapportering av elevers program
och årskurs den 15 oktober varje år. Rapporten redovisar främst uppgifter för
alla elever i årskurs 1, dvs. både nybörjare och de som har varit inskrivna i
gymnasieskolan tidigare. Redovisningen av programbyten och avbrott bygger
dock på nybörjareleverna respektive år.
Studier på introduktionsprogram behöver inte vara utformade med tydliga
årskurser. Hur utbildningen är upplagd beror på elevernas individuella studieplaner. Skolverket har i denna studie ändå redovisat elever per de årskurser som
skolor har rapporterat eftersom det är en uppgift som finns att tillgå i Skolverkets statistik. Redovisning av programbyten från introduktionsprogram
bygger även de på nybörjarelever.

Minskad andel elever på yrkesprogram
Det finns 18 nationella program i den reformerade gymnasieskolan, varav
tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Av samtliga elever
i årskurs 1 hösten 2012 gick 29 procent på yrkesprogram och 52 procent på
högskoleförberedande program. De fem största programmen var fem av de
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högskoleförberedande programmen, varav samhällsvetenskapsprogrammet
var störst. Humanistiska programmet hade färre elever än yrkesprogrammen
om man inte räknar antalet elever på riksrekryterande utbildningar med egna
examensmål. Av yrkesprogrammen hade el- och energiprogrammet flest elever,
följt av bygg- och anläggningsprogrammet samt fordons- och transportprogrammet.
Andelen elever på fristående skolor var något större bland de högskoleförberedande programmen än bland yrkesprogrammen, 28 jämfört med 27 procent.
På programnivå fanns stora skillnader i hur stor andel av eleverna som gick
i fristående skolor. Mer än hälften av eleverna på hantverksprogrammet gick
hösten 2012 på fristående skolor, att jämföra med tolv procent bland eleverna
på humanistiska programmet.
Samhällsvetenskapsprogrammet fanns på flest skolenheter, följt av naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet respektive el- och energiprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet fanns också på flest skolenheter med
enskild huvudman, följt av det estetiska programmet. Hantverksprogrammet
och naturbruksprogrammet fanns på fler fristående skolor än offentliga. Fristående skolor hade genomsnittligt betydligt färre elever än offentliga skolor.

Färre skolor med yrkesprogram i samband med Gy 2011
Gymnasiereformen följdes av en mer omfattande nedgång av andelen elever på
yrkesprogram jämfört med den tidigare minskningen på de yrkesförberedande
programmen. Ökningen av andelen elever på högskoleförberedande program
förstärktes också, jämfört med den tidigare ökningen på de studieförberedande
programmen. Trenden för elevernas fördelning på programtyper förstärktes
med andra ord 2011. Samma trend fortsatte hösten 2012, men i mindre
omfattning.
Antalet skolor med olika programtyper och program ändrades samtidigt
som reformen infördes. Utbudet har sedan fortsatt förändrats, och yrkesprogram har funnits på allt färre fristående skolor sedan 2010. Något färre fristående skolor anordnade också högskoleförberedande program 2012 än 2011.
Mellan 2010 och 2011 minskade också antalet offentliga skolor med såväl
yrkesprogram som högskoleförberedande program, dock inte i samma omfattning som fristående skolor. Eftersom statistiken från 2012 redovisar antalet
skolenheter är det inte möjligt att göra rättvisande jämförelser med detta år när
det gäller offentliga skolor.
Sammantaget har utbudet av program förändrats i stor utsträckning i den
reformerade gymnasieskolan. Både efterfrågan på, och utbudet av, yrkesprogram har således minskat. Det ändrade utbudet kan delvis, men inte enbart,
förstås mot bakgrund av de minskade elevkullarna. Skolverket har jämfört två
yrkesförberedande/ yrkesprogram och två studieförberedande/högskoleförbereElever per programtyp och program
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dande program vilka har besläktade innehåll enligt tidigare bestämmelser och
Gy 2011. Jämförelserna visar att t.ex. vård- och omsorgsprogrammet anordnades på betydligt färre skolor 2011 än omvårdnadsprogrammet året innan,
184 jämfört med 219 före reformen. Antalet skolor som hade det estetiska
programmet ökade däremot från ungefär 200 till nästan 300 när reformen
infördes. Jämförelser visar på samvariationer mellan förändringar av antalet
skolor som hade de jämförda programmen och andelen av elevkullen som gick
på dessa program. Fler skolor samvarierar med en ökad andel av eleverna, färre
skolor samvarierar med en minskad andel av eleverna. Likaså finns en samvariation mellan förändringar av antalet fristående skolor med respektive program och förändringar av andelen elever på programmen som gick i fristående
skolor.

Det genomsnittliga meritvärdet för yrkesprogram har minskat något
Det genomsnittliga meritvärdet från årskurs 9 minskade succesivt för elever på
yrkesförberedande program och yrkesprogram från 2008 till året efter reformen, 2011. Det sjönk inte mer markant i samband med reformen än åren
innan, men detta varierar mellan programmen. Det genomsnittliga meritvärdet från årskurs 9 ökade marginellt för elever på yrkesprogram året därpå,
2012.
För elever på studieförberedande program och högskoleförberedande program har det genomsnittliga meritvärdet från årskurs 9 varit stabilt från 2008,
men marginellt lägre i den reformerade gymnasieskolan.
Något minskad andel av eleverna har bytt program
Bland nybörjarelever på nationella program hösten 2011 hade nio procent
bytt program ett år senare. Andelen var större bland de elever som påbörjat sin
utbildning på ett yrkesprogram, tio procent, jämfört med nio procent på högskoleförberedande program. Det var vanligast att elever bytte till ett program
av samma typ som de börjat på, dvs. yrkes- respektive högskoleförberedande.
Jämfört med nybörjarkullen 2010 minskade andelen elever som bytt program
något, med reservation för att det är svårt att nå full jämförbarhet mellan åren
före och efter reformen.
För elever som bytte från ett yrkesprogram var det vanligast att de gick i
årskurs 1 även det andra studieåret, dvs. de gjorde en omstart oavsett om de
hade bytt till ett annat yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program. Även elever som hade bytt från ett högskoleförberedande program till ett
yrkesprogram gick vanligtvis i årskurs 1 det andra studieåret. Bland elever som
hade bytt mellan två högskoleförberedande program var det däremot vanligast
att de gick i årskurs 2 andra studieåret.
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Knappt två procent av nybörjareleverna på nationella program 2011 var inte
registrerade i gymnasieskolan hösten 2012, dvs. de hade gjort ett avbrott eller
studieuppehåll. Andelen var större för de högskoleförberedande programmen
än för yrkesprogrammen.
Sammanfattningsvis visar statistiken att andelen elever som bytt program
har minskat något efter reformens införande, samtidigt som andelen omstarter
respektive andelen avbrott/studieuppehåll varit mer stabila.

Nästan var femte elev gick på introduktionsprogram
Det finns i den reformerade gymnasieskolan fem introduktionsprogram som
riktar sig till elever som inte är behöriga till nationella program eller som vill
skaffa sig behörighet till ett visst högskoleförberedande program. Introduktionsprogrammen är preparandutbildning, programinriktat individuellt val,
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Målgrupperna
och programmens syften är delvis andra än på individuellt program enligt
tidigare bestämmelser. Det krävs synnerliga skäl för att elever som är behöriga
till nationella program ska få gå på övriga introduktionsprogram. Undantaget
är preparandutbildning som är öppen för elever som är behöriga, men inte till
ett visst högskoleförberedande program.
Hösten 2012 gick 18 procent av eleverna i årskurs 1 på introduktionsprogram. Det motsvarar närmare 23 000 elever. Språkintroduktion hade flest
elever, följt av individuellt alternativ. Andelen elever som gick i fristående
skolor varierade stort mellan programmen. Av eleverna på programinriktat
individuellt val och yrkesintroduktion var det runt 20 procent, och av eleverna
på preparandutbildning drygt tio. På de övriga programmen handlade det om
några enstaka procent.
Elever som var behöriga till nationella program fanns framför allt på preparandutbildning och yrkesintroduktion, där de i båda fallen utgjorde fyra
procent. På övriga introduktionsprogram var högst en procent av eleverna
behöriga till ett nationellt yrkesprogram från årskurs 9.
Ungefär 650 skolor hade introduktionsprogram hösten 2012. Av dem var
160 fristående skolor. De fristående skolorna hade främst programinriktat
individuellt val och yrkesintroduktion.
Något högre andel än på individuellt program

Andelen av eleverna i årskurs 1 som gick introduktionsprogram 2012 var
något större än året innan, medan antalet var något lägre. Framför allt var
andelen elever på individuellt alternativ större 2012 jämfört med året innan,
medan antalet ökade mest på språkintroduktion.

Elever per programtyp och program
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Andelen elever i årskurs 1 på introduktionsprogram har ökat något i den
reformerade gymnasieskolan jämfört med andelen elever i årskurs 1 som gick
på individuellt program enligt de tidigare bestämmelserna. Året före Gy 2011
infördes, 2010, gick knappt 16 procent av eleverna på individuellt program,
och året därpå gick knappt 18 procent på introduktionsprogram. Till 2012
ökade andelen med ytterligare en halv procent.
Fristående skolor har hittills haft introduktionsprogram i mycket högre
utsträckning än vad de tidigare hade individuellt program. Från att individuellt program fanns på färre än 20 fristående skolor åren innan Gy 2011 infördes, har antalet med introduktionsprogram mångdubblats. Ökningen fortsatte
från 2011 till 2012.

Var fjärde elev på nationellt program efter ett år
Var fjärde nybörjarelev på introduktionsprogram hösten 2011 gick ett år
senare på ett nationellt program. Knappt hälften av nybörjareleverna 2011
gick efter ett år kvar på samma introduktionsprogram som de hade börjat på.
Drygt hälften av nybörjareleverna på preparandutbildning 2011 hade bytt till
ett nationellt program efter ett år. Det hade även närmare 40 procent av eleverna på programinriktat individuellt val. Lägst var övergången till nationella
program inom ett år för elever på språkintroduktion, tio procent, vilket är att
relatera till att målen för de enskilda eleverna på detta program kan vara att gå
över till ett annat introduktionsprogram.
En relativt stor andel av eleverna, 16 procent, hade bytt till ett annat introduktionsprogram och nästan lika stor andel hade gjort avbrott eller studieuppehåll. Resultaten varierar mellan de olika programmen vilket förklaras dels av
att programmen har olika syften och mål, dels av att eleverna har olika förutsättningar och individuella studieplaner. Andelen elever som bytt till ett annat
introduktionsprogram var störst för preparandutbildning, följt av yrkesintroduktion. Andelen avbrott var störst för språkintroduktion.

Diskussion och slutsatser
En uppföljning av gymnasiereformen bör ses i förhållande till de senare årens
sammanhang och förutsättningar. Reformen Gy 2011 implementerades i en
period med kraftigt minskade ungdomskullar. Dessutom hade utbudet av
gymnasieutbildningar ökat under lång tid, framför allt i fristående skolor. Det
innebar ur ett nationellt perspektiv en situation med ett kraftigt överutbud
som för gymnasieskolor medförde en stor konkurrens om elever, och för eleverna stora valmöjligheter på en växande gymnasiemarknad.
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Möjliga orsaker till elevers fördelning på programtyp och program
Skolverkets intervjustudie om gymnasieval på olika typer av gymnasiemarknader visar att en anledning till att en del ungdomar valt bort yrkesprogram
är att dessa program inte ger grundläggande behörighet till högskolestudier.1
Ytterligare en orsak som framkom var att ungdomar som är osäkra på sin
framtid och sitt kommande yrkesliv kan uppleva att yrkesprogrammen är för
starkt specialiserade för dem. Även pendlingsavstånd till olika utbildningar har
betydelse för gymnasievalet. Inom ramen för kommunal samverkan kan en del
utbildningar koncentreras till vissa orter, vilket kan leda till att ungdomar som
är bosatta på andra orter upplever ett minskat utbud.
Det är svårt för huvudmän att anordna utbildningar som få elever väljer.
Däremot kan det vara gynnsamt att ha program som är populära. Det kan
uppstå såväl positiva som negativa spiraler för elevutvecklingen på olika program. Enligt såväl intervjustudien, som Skolverkets nationella programråd för
yrkesprogrammen, minskar elevers intresse för program som inte erbjuds
i deras närområde.2 Föreliggande rapport visar att utbudet av yrkesprogram
har minskat på framför allt fristående skolor sedan hösten 2011.
Möjliga konsekvenser av elevers fördelning
på programtyp och program
Att färre elever väljer yrkesprogram och fler väljer högskoleförberedande
program undantaget humanistiska programmet kan få konsekvenser, som att
arbetsmarknadens behov inte kan täckas och att det blir många sökande till
platserna inom högre utbildningar. Scenarier som inte är önskvärda för samhället är att kompetens saknas för de arbeten som behöver bli utförda och att
vissa yrken saknar arbetskraft. För individen är det inte önskvärt att sakna rätt
kompetens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden och kanske inte heller ha
tillräckliga studiemeriter för att antas till högre utbildning.
Höjda behörighetskrav kan ha påverkat
introduktionsprogrammens omfattning
Att andelen elever på introduktionsprogram har ökat något jämfört med andelen på individuellt program tidigare kan ha samband med de höjda behörighetskraven till nationella program. Den förhållandevis höga andelen elever på
språkintroduktion måste relateras till invandringens omfattning av ungdomar
i gymnasieåldern.

1. Skolverket, 2013a.
2. Skolverket, 2013d.
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Introduktionsprogram har tillkommit på väsentligt fler fristående gymnasieskolor, jämfört med antalet skolor som tidigare hade individuellt program. En
möjlig bidragande orsak kan vara att en del fristående skolor kunnat anordna
dessa program i sin befintliga organisation, inte minst med tanke på att andelen elever på yrkesprogram på fristående skolor minskat.

Skolverkets slutsatser
Skolverket konstaterar att inte bara elevernas fördelning på programtyp har
förändrats sedan Gy 2011 infördes, utan också utbudet av program. Det är
svårt att avgöra vilka förändringar av utbudet och efterfrågan som beror på
reformen, och vilka som beror på andra faktorer, t.ex. minskade elevkullar och
ökad konkurrens om elever.
Utbudet av gymnasieprogram framöver påverkas av elevernas gymnasieval,
eftersom huvudmän har svårt att anordna utbildningar som få elever väljer,
medan det är gynnsamt att anordna program som är populära. Elevers gymnasieval påverkar därmed det kommande utbudet. Det kan uppstå såväl positiva
som negativa spiraler för elevutvecklingen på olika program.
Orsaker till att den minskande andelen elever på yrkesprogram behöver
fortsatt analyseras både nationellt, regionalt och lokalt, med hänsyn till variationen mellan programmen. En väl fungerande studie- och yrkesvägledning
är viktig för att elever ska kunna ta ställning till vilka möjligheter som olika
program erbjuder.
De fem introduktionsprogrammen bör inte bara jämföras med varandra,
utan framöver även analyseras utifrån sina specifika syften. Att andelen elever
på introduktionsprogram och framför allt språkintroduktion ökat är också
särskilt viktig att följa framöver. Likaså är det viktigt att fortsatt följa upp och
analysera de stora andelarna elever på programinriktat individuellt val och
språkintroduktion som fanns kvar på samma program efter ett år, liksom varför andelen elever som gjort avbrott från språkintroduktion är särskilt stor.
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1. Inledning

Inledning
Hösten 2011 infördes gymnasiereformen Gy 2011, vars syfte bl.a. är att i högre
grad än tidigare förbereda elever för arbetsmarknad respektive högre studier, förtydliga innehållet i de olika programmen samt öka genomströmningen i gymnasieskolan.3 Skolverket fick i regleringsbrevet för 2013 i uppdrag av regeringen att
löpande följa upp och analysera den reformerade gymnasieskolan.
”Skolverket ska löpande följa upp och analysera den reformerade gymnasieskolan
som har startat hösten 2011, bl.a. med statistik över söktryck till olika program
samt genomströmningen i gymnasieskolan. I redovisningen ska introduktionsprogrammen och det kommunala informationsansvaret särskilt belysas, liksom utvecklingen när det gäller omfattning och kvalitet för det arbetsplatsförlagda lärandet
och kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning. I syfte att kunna tillhandahålla en
aktuell och sammanhållen bild av utvecklingen i de olika nationella programmen
ska Skolverket även löpande följa upp respektive program. Vad gäller yrkesutbildning bör den programvisa uppföljningen bl.a. omfatta tillgången på platser för
arbetsplatsförlagt lärande, i vilken utsträckning eleverna erhållit grundläggande
behörighet till högre utbildning, tillgång till yrkeslärare samt elevernas etablering
på arbetsmarknaden. Redovisningen ska, där så är möjligt, fördelas på lärlingar
och elever som gör en i huvudsak skolförlagd utbildning. Uppdraget ska redovisas
årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober.”
Skolverket avser att löpande besvara uppdraget genom olika publikationer.
I redovisningen för 2013 ingår förutom den här rapporten ytterligare två
rapporter: Tillgången på yrkeslärare och Utvecklingen av lärlingsutbildningen.4
Övriga delar av uppdraget kommer att besvaras i kommande redovisningar.
Den här rapporten besvarar frågor om söktryck och ger en aktuell bild av
utvecklingen på respektive program. Skolverket har bedömt att fördelningen
av elever i årskurs 1 per programtyp och program enligt skolornas rapportering
den 15 oktober ger den tydligaste bilden av söktrycket till respektive utbildning. Programtyperna är yrkesprogram, högskoleförberedande program respektive introduktionsprogram, samt innan Gy 2011 infördes, yrkesförberedande
program, studieförberedande program, respektive individuella program.
Först hösten 2015 kommer det vara möjligt att redovisa gymnasieelevers
genomströmning på nationella program i den reformerade gymnasieskolan.
Tills dess redovisar Skolverket istället faktorer som har betydelse för genom-

3. Se prop. 2008/09:199 alternativt sammanfattning i Skolverket, 2011b, s.12.
4. 2013f och Skolverket, 2013g.
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strömningen; andelen omstarter på nytt program, avbrott eller studieuppehåll,
samt bytesmönster från introduktionsprogrammen.
En fristående bilaga med programblad sammanfattar Skolverkets statistik
för respektive program. Bilden av programmen är möjlig att bygga på framöver
med ytterligare data vartefter sådana blir tillgängliga. På så sätt går det att följa
utvecklingen av olika program och hur det går för eleverna. Några variabler
som kan ingå i kommande rapporteringar för elever på nationella program är
genomsnittligt betygspoäng per programtyp och program, samt andel elever
med gymnasieexamen respektive högskolebehörighet. För introduktionsprogram kan uppgifter om andel elever med gymnasieintyg ingå i kommande
rapporteringar.5

Syfte och frågeställningar
Syftet med den här rapporten är att beskriva olika programtyper och program
i den reformerade gymnasieskolan utifrån Skolverkets statistik. I den avslutande diskussionen finns reflektioner om möjliga orsaker till varför bilden ser
ut som den gör, och vilka konsekvenser detta kan få.
Rapporten besvarar följande frågeställningar:

••Hur fördelade sig elever i årskurs 1 hösten 2012 på olika programtyper och
program, samt mellan offentliga och enskilda huvudmän?

••Vilken elevsammansättning hade olika programtyper och program?
••Hur många skolenheter med offentlig respektive enskild huvudman hade
de olika programtyperna och programmen?

••Hur har elevers fördelning per programtyp och program förändrats över

tid, och hur har antalet skolor/skolenheter med respektive programtyp och
program ändrats?

••I hur stor omfattning bytte nybörjareleverna 2011 program, startade om
respektive gjorde avbrott eller studieuppehåll efter ett år?

Metod
Rapporten bygger på bearbetningar och analyser av Skolverkets statistik
över elever per program och årskurs den 15 oktober, vilken i sin tur bygger
på Statistiska centralbyråns (SCB) bearbetning av skolornas rapportering av
uppgifter till Centrala studiestödsnämnden (CSN). De uppgifter som rapporten presenterar i text, tabeller och diagram för olika år härrör från detta

5. I kapitel 3 beskrivs vad ett gymnasieintyg är.
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mätdatum, och säger ingenting om hur det såg ut tidigare i årskurs 1 under
elevens första år i gymnasieskolan eller senare under respektive läsår. Uppgifter
om meritvärde från grundskolan och behörighet till gymnasieskolan kommer
från Skolverkets statistik över slutbetyg från årskurs 9 från juni. Uppgifter om
föräldrars utbildningsnivå kommer från Statistiska centralbyråns register över
totalbefolkningen.

Avgränsningar och överväganden
Gy 2011 omfattar först från hösten 2013 samtliga årskurser i gymnasieskolan,
vilket innebär att det ännu inte finns statistikuppgifter om elever som läser
enligt Gy 2011 i alla tre årskurser. Av denna anledning utgår den här rapporten främst från uppgifter om elever i årskurs 1, vilket möjliggör jämförelser
med föregående år. För dessa elever presenterar rapporten statistik utifrån ett
antal variabler som ingår i Skolverkets löpande uppföljning. Dessa är:

••andel nybörjare i gymnasieskolan
••typ av huvudman
••kön
••meritvärde från årskurs 9 i grundskolan
••andelen elever med högutbildade föräldrar
Variablerna är valda för att beskriva elevsammansättningen på respektive
program, studieförutsättningar för elever vid olika program samt eventuella
skillnader i elevsammansättning mellan offentliga och enskilda huvudmän. För
introduktionsprogrammen redovisas även behörighet till nationella program.6
Den här rapporten visar endast resultat på nationell nivå.7 Eftersom rapporten främst handlar om elever i årskurs 1, och eleverna inte väljer inriktning förrän i årskurs 2 på flera program, ingår inte några redovisningar på
inriktningsnivå. Skolverket har heller inte gjort någon uppdelning i lärlingsutbildning kontra skolförlagd yrkesutbildning i den här rapporten, utan elever
redovisas enbart för yrkesprogram. Utvecklingen av lärlingsutbildningen är
beskrivet i en annan rapport.8
De analyser av statistiken som rapporten redovisar gäller främst samtliga
elever i årskurs 1, dvs. såväl nybörjare som de som har gått i gymnasieskolan
tidigare och sedan börjat om. Genom att beskriva samtliga elever och inte
enbart nybörjare per program i årskurs 1, blir kartläggningen av den faktiska

6. Kraven för behörighet till nationella program beskrivs längre fram i rapportens inledning.
7. För regionala skillnader, se Skolverkets statistikdatabas för jämförelsetal.
8. Skolverket, 2013g.
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elevsammansättningen mer fullständig. Redovisningarna av elevers programbyten och avbrott/studieuppehåll utgår från nybörjarelever per årskurs och
inte det totala elevantalet för att kunna renodla analyser av elevers väg genom
gymnasieskolan.
Introduktionsprogrammen ska utformas individuellt för varje elev i form av
en individuell studieplan. Dessa program saknar nationella programstrukturer
och examensmål, men Skolverket har ändå valt att följa den rapportering som
är gjord per årskurs även för introduktionsprogrammen eftersom det är en
uppgift som finns i statistiken. När årskurs för introduktionsprogram anges
i text avses genomgående rapporterad årskurs.
Diagrammen i rapporten är sorterade efter resultaten. Det innebär att
programmen inte presenteras i samma ordning i de olika diagrammen. Diagrammen anger bara värden med decimaler när så behövs för att tydliggöra
resultaten. I övriga fall är resultaten avrundade, vilket i några fall medför att
totalsumman blir 99 procent istället för 100. I några figurer innebär avrundningen att staplar kan ha samma värde trots att de har något olika längder.

Jämförelser 2008–2012
Rapporten jämför uppgifter för hösten 2012 med uppgifter för hösten 2011,
dvs. det första året i den reformerade gymnasieskolan, och med uppgifter för
2008 till 2010, dvs. åren som föregick reformen. Förutsättningarna för att
göra jämförelser mellan förhållanden före respektive efter reformen är inte
självklara. Alla program är nya i Gy 2011, även om vissa påminner mer om
tidigare program än vad andra gör. Det finns även begränsningar när det gäller möjligheten att jämföra programtyper, dvs. dagens yrkesprogram med de
tidigare yrkesförberedande programmen, samt dagens högskoleförberedande
program med de tidigare studieförberedande. I den tidigare strukturen fanns
t.ex. det yrkesförberedande medieprogrammet, medan medieutbildning i Gy
2011 främst ingår som inriktningar på det estetiska programmet och samhällsvetenkapsprogrammet som båda är högskoleförberedande. Vidare har de höjda
och differentierade behörighetskraven ändrat villkoren för vilka elever som kan
gå på vilket program. Dagens introduktionsprogram skiljer sig också i flera
avseenden från de tidigare individuella programmen, vilket beskrivs i kapitel 3.
Trots dessa förbehåll har Skolverket valt att jämföra elevers fördelning på å
ena sidan yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram, å andra sidan yrkesförberedande, studieförberedande och individuella
program. Dessutom redovisar rapporten exempel med jämförelser av ett urval
av nationella program som Skolverket har bedömt har i många avseenden
samma syfte och innehåll i den tidigare gymnasieskolan som i den reformerade. Jämförelserna gäller antalet offentliga och fristående skolor med respek-
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tive program, programmens andel av eleverna i årskurs 1 och andelen elever på
programmet som gick i fristående skolor.

Begrepp som används i rapporten
Begreppet offentlig huvudman innefattar både kommunala och landstingskommunala huvudmän samt gymnasieförbund. Skolor i deras regi betecknas
som offentliga skolor. Enskilda huvudmän är de som driver fristående skolor.
Skolverket använder i statistikredovisningar könsbeteckningarna kvinnor respektive män för elever i gymnasieskolan. För konsekvensens skull används dessa
begrepp också i den här rapporten som främst handlar om elever i årskurs 1.
I rapporten används begreppet nybörjare för elever som inte varit registrerade i
gymnasieskolan tidigare. Med begreppet högutbildad förälder avses i denna rapport att minst en av elevens föräldrar har minst tre års eftergymnasial utbildning.
Skolverkets statistik över antalet skolor har under den period som denna
rapport redovisar ett tidsseriebrott, vilket gör att statistiken före och efter hösten 2012 inte är jämförbar fullt ut. Före 2012 utgår statistiken från en definition av skola som formulerats för statistikändamålen. Med skola avses då en
administrativ organisatorisk enhet. När skollagen (2010:800) började tillämpas
för dessa statistikuppgifter från och med läsåret 2012/13 ersattes skola som
organisatorisk enhet med begreppet skolenhet. Varje skolenhet ska ha en rektor
som ansvarar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet. En
skolenhet består av en eller flera närliggande skolbyggnader. Detta innebär att
en och samma skolbyggnad kan innefatta en eller flera skolenheter. Möjligheten att göra heltäckande jämförelser är därmed begränsad, eftersom statistiken
från och med hösten 2012 i viss mån mäter något annat än tidigare.
För gymnasieskolan verkar införandet av begreppet skolenhet främst ha
påverkat offentliga huvudmän, som har organiserat sin gymnasieverksamhet
i fler och mindre skolenheter än tidigare. För fristående skolor gällde redan
enligt tidigare bestämmelser att varje skola skulle ha en rektor. För fristående
skolor är det Skolinspektionens godkännande som avgör vad som utgör en
skolenhet. Godkännandet gäller för viss utbildning vid en viss skolenhet.
Alla statistiska uppgifter från 2012 gäller skolenheter. I löpande text använder Skolverket i den här rapporten begreppet skola i mer generella beskrivningar och resonemang, till skillnad från att begreppet skolenhet används vid
redogörelser av statistikuppgifter.
Uppgifter i rapporten om utbud av program gäller de skolor och program
som har haft elever i årskurs 1 vid mätningen 15 oktober respektive år. Utbudet säger således inget om vilka skolor och program som funnits för elever att
välja mellan vid tiden för deras ansökan. Vissa skolor och program kan ha lagts
ner eller inte startat, t.ex. på grund av att för få elever hade valt dem. Den här
rapporten redovisar heller ingenting om antalet platser på respektive program.
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Gymnasiereformen Gy 2011
Den reformerade gymnasieskolan Gy 2011 trädde i kraft 1 juli 2011. Hösten
2012 studerade därmed eleverna i årskurs 1 och 2 enligt Gy 2011. Programmen är avsedda att i högre grad än tidigare leda till att elever är väl förberedda
för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning, respektive fortsatt utbildning
på universitet och högskola. Yrkesprogrammen har fått en stärkt koppling till
arbetsmarknaden genom inrättandet av nationella programråd för respektive
program. Ett nationellt programråd är på Skolverkets initiativ inrättat även för
högskoleförberedande program.
Det finns i den reformerade gymnasieskolan för närvarande 18 nationella
program: tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program, som alla
är treåriga.9
Kraven på behörighet för att komma in på programmen är högre för
högskoleförberedande än för yrkesprogram.10 Behörighetskraven för olika
högskoleförberedande program är dessutom differentierade.11 Efter reformen
anordnar både offentliga och fristående skolor nationella program och de specialutformade programmen har tagits bort. Vare sig offentliga eller fristående
skolor har längre möjlighet att låta sina utbildningar avvika från den nationella
programstrukturen annat än i undantagsfall.
De nationella programmen har examensmål som leder till en yrkesexamen
eller en högskoleförberedande examen.12 Examensmålen är desamma för
offentliga och fristående skolor. Elever på yrkesprogrammen har rätt att läsa
in grundläggande högskolebehörighet. På vissa program krävs att skolan ger
behörighetsgivande kurser och att eleven väljer dem. Hittills har elever på
vissa yrkesprogram behövt läsa utökad studiekurs för att uppnå grundläggande

9. Programmen presenteras i rapportens andra kapitel. Regeringen har aviserat att ett av
yrkesprogrammen, det industritekniska, ska avvecklas till läsåret 2015/16 och ersättas av nya
inriktningar på det högskoleförberedande teknikprogrammet (Utbildningsdepartementet,
2013). Detta kommer att påverka senare uppföljningar men inte den här, då den rör förhållanden fram till och med hösten 2012.
10. För behörighet krävs förutom godkänt betyg i engelska, matematik och svenska alternativt
svenska som andra språk, ytterligare fem godkända betyg från grundskolan för yrkesprogrammen, och ytterligare nio godkända betyg för behörighet till högskoleförberedande
program.
11. För behörighet till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap ingå bland
de nio godkända grundskoleämnena. För behörighet till naturvetenskapsprogrammet och
teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi ingå bland de nio godkända grundskoleämnena. För estetiska programmet finns inga krav på vilka de nio godkända grundskoleämnena ska vara. Skolan får ta hänsyn till ett färdighetsprov vid urvalet bland behöriga elever.
12. Förordning (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program.
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behörighet, men från och med läsåret 2013/14 går det att läsa in grundläggande behörighet inom ramen för samtliga yrkesprogram.13
Det finns dessutom utbildningar som i varierande utsträckning avviker från
den nationella programstrukturen: särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar med egna examensmål, idrottsutbildningar, försöksverksamhet med
spetsutbildningar samt International Baccalaureate (IB).14 Den sistnämnda är
inriktad mot en internationell gymnasieexamen och är inte en del av Gy 2011.
Gy 2011 innehåller även fem introduktionsprogram för elever som saknar
behörighet till ett nationellt program, eller som vill bli behöriga till ett visst
högskoleförberedande program. Syftet med introduktionsprogrammen är, till
skillnad från individuellt program enligt äldre bestämmelser, inte enbart att
förbereda elever för nationella program. Syftet är också att vissa introduktionsprogram ska underlätta för elever att direkt etablera sig på arbetsmarknaden.
Således ska introduktionsprogrammen ge eleverna stöd att ta sig vidare mot
antingen arbete eller studier. Introduktionsprogrammen presenteras närmare
i rapportens tredje kapitel.

Växlande elevunderlag i gymnasieskolan
En bakgrundsfaktor av betydelse för utvecklingen av gymnasieskolan är den
demografiska variationen, dvs. födelsekullarnas storlek och nettoinvandringen
i aktuell årskull. Efter millennieskiftet tilltog antalet gymnasieelever kraftigt.
År 2008 studerade 396 000 elever i gymnasieskolan, vilket motsvarar en
30-procentig ökning på åtta år. Därefter började elevantalet sjunka. Diagram 1.1
visar antalet elever i gymnasieskolan 1996–2012 med en prognos för åren
2013–2019.15

13. För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs att eleven har godkänt betyg
i kursen engelska 6, matematik 1, svenska 2 alternativt svenska som andra språk 2 samt
svenska 3 alternativt svenska som andra språk 3. Skolverket har på uppdrag av regeringen
föreslagit vilka behörighetsgivande kurser som huvudmännen får erbjuda inom ramen för
programfördjupning på de fem program där det tidigare krävdes utökad studiekurs för att
uppnå grundläggande behörighet. (Skolverket, 2013c.)
14. IB är en internationell tvåårig gymnasieutbildning som styrs av International Baccalaureate
Organization (IBO). I Sverige inleds utbildningen med ett års studier enligt naturvetenskapsprogrammet eller samhällsvetenskapsprogrammet, till vilka eleverna också behöver vara
behöriga.
15. Prognosen är gjord utifrån årskullarnas storlek och beräknad nettoinvandring.
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Diagram 1.1 Antal elever i gymnasieskolans samtliga årskurser hösten 1996–2012 (blå linje)
samt prognos för hösten 2013–2019 (ljusblå linje).
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Som framgår av diagram 1.1 har elevantalet sjunkit sedan hösten 2009. Hösten 2012 var det drygt 17 000 färre gymnasieelever än året innan. Gy 2011 har
alltså införts under en period med kraftigt minskade elevkullar. Hösten 2015
förväntas antalet gymnasieelever vara 316 000, vilket motsvarar en minskning
med 80 000 elever under en period av sju år. Därefter förväntas elevunderlaget
åter öka.
Det är svårt att göra exakta prognoser över hur många elever som kommer
att gå i gymnasieskolan framöver, bl.a. eftersom det inte går att exakt beräkna
invandringens storlek eller förutspå hur många elever som kommer att börja
om i årskurs 1 och därför få en förlängd gymnasieutbildning.16 Elever börjar
om för att de har bytt mellan olika program, eller gått vidare från ett introduktionsprogram till ett nationellt program. Ytterligare anledningar är att elever
som avbrutit sin gymnasieutbildning börjar om på nytt, eller går om ett år för
att de inte nått kunskapskraven. Även studier som t.ex. utbytesstudent medför
att gymnasietiden förlängs.

De fristående gymnasieskolorna blev fler före reformen
Under den period då elevantalet ökade, ökade också antalet fristående skolor
i snabb takt. År 2000 fanns 102 fristående gymnasieskolor med drygt 15 000
elever. Åtta år senare var antalet 414, med ett elevantal på över 77 000. Den
stora elevökningen kanaliserades med andra ord i stor utsträckning till skolor
med enskild huvudman.

16. Skolverket, 2010.
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Diagram 1.2 visar de fristående gymnasieskolornas andel av alla elever i årskurs
1 på olika typer av program åren 2008 till 2012.
Diagram 1.2 Andel (procent) elever i årskurs 1 på fristående skolor per programtyp hösten
2008–2012.
Procent
50
40
30
20
10
0

2008
YF/YP

2009
YF exkl. MP

2010
SF/HFP

2011
IV/IM

2012
Totalt

Kommentar: I linjen för yrkesförberedande program/yrkesprogram (YF/YP) ingår medieprogrammet tom.
2010. Den streckade linjen visar andelen elever på yrkesförberedande program exklusive medieprogrammet.
Beteckningen SF/HFP avser studieförberedande/högskoleförberedande program, IV/IM avser individuella
program/introduktionsprogram.

Även sedan elevantalet började minska, dvs. från hösten 2009, fortsatte andelen elever på de fristående gymnasieskolorna att öka ytterligare ett år. Som
diagrammet visar avstannade ökningen av de fristående skolornas andel av
eleverna hösten 2011, för att sedan minska något hösten 2012.
Till en början gick elever i fristående gymnasieskolor i störst utsträckning
på studieförberedande utbildningar. År 2003 blev andelen elever på yrkesförberedande program större än andelen på studieförberedande program.17 När
Gy 2011 infördes skedde ytterligare en förändring. Andelen elever på yrkesprogram på fristående gymnasieskolor blev då åter mindre än andelen elever på
högskoleförberedande program. Andelen elever på introduktionsprogram på
fristående skolor ökade 2011 jämfört med andelen elever som gick på individuellt program 2010.18

17. I praktiken för att en enskild huvudman startade ett stort antal utbildningar det året,
Baggium Utbildning AB, senare Praktiska Sverige AB.
18. Fristående gymnasieskolor fick enligt lag (2006:391) om ändring i skollagen (1985:1100)
tillstånd att anordna individuellt program från 1 juli 2006.
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Disposition
Nästa kapitel redovisar uppgifter om de nationella programmen och kapitlet
därpå uppgifter om introduktionsprogrammen. Sist i rapporten kommer en
diskussion om resultaten och Skolverkets slutsatser. Därefter följer en bilaga
med tabeller över uppgifter som inte är fullständigt redovisade i rapporten och
som inte heller finns i den fristående bilagan med programblad för 2012 eller i
Skolverkets publicerade statistik.
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2. Elever på de
nationella programmen

Elever på de nationella programmen
Detta kapitel ger en bild av yrkesprogrammen och de högskoleförberedande
programmen samt de båda programtyperna utifrån deras elevantal och elevsammansättning hösten 2012. Utgångspunkten för beskrivningen är på vilket
program som eleverna i årskurs 1 var registrerade 15 oktober 2012. Rapporten
redovisar även elevernas fördelning på program föregående år, dvs. det första
året i den reformerade gymnasieskolan, och i den mån det är möjligt med förhållanden innan reformen genomfördes. Antalet skolor och skolenheter med
respektive programtyp redovisas över tid. Kapitlet avslutas med en redogörelse
för programbyten, omstarter och avbrott eller studieuppehåll.

Programstrukturen enligt Gy 2011
De finns 18 nationella program i den reformerade gymnasieskolan. Vilka de
nationella programmen är framgår av bilaga 2 till skollagen (2010:800).
Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
El- och energiprogrammet (EE)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Hantverksprogrammet (HV)
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Industritekniska programmet (IN)
Naturbruksprogrammet (NB)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet (EK)
Estetiska programmet (ES)
Humanistiska programmet (HU)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Teknikprogrammet (TE)
26
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Examensmålen för de nationella programmen är beskrivna på Skolverkets
hemsida.19 I den här rapporten ingår under benämningen nationella program
också de riksrekryterande utbildningarna med egna examensmål (RX) och
International Baccalaureate (IB), även om dessa formellt inte är nationella
program. De riksrekryterande utbildningarna med egna examensmål är yrkesprogram, medan International Baccalaureate är en utbildning som i hög grad
förbereder elever för högskolestudier.

Elever i årskurs 1 på nationella program
Hösten 2012 gick 125 200 elever i årskurs 1 i gymnasieskolan. Av dessa gick
29 procent på yrkesprogram och 52 procent på högskoleförberedande program. Dessutom gick 18 procent av eleverna på introduktionsprogram, vilket
nästa kapitel återkommer till.
Antalet elever i årskurs 1 på nationella program hösten 2012 var 102 500.
Ungefär 36 850 av dem gick på yrkesprogram och 65 650 på högskoleförberedande program. Följande diagram visar hur eleverna i årskurs 1 fördelade sig
på de nationella programmen. Redovisningen innefattar alla elever på dessa
program, med markeringar för antal nybörjarelever respektive antal elever som
hade gått i gymnasieskolan tidigare.20

19. http://www.skolverket.se/regelverk/examensmal-programmal-1.147975
20. De elever som är rapporterade för första gången i gymnasieskolan 15 oktober respektive
år räknas som nybörjare. I praktiken kan de ha börjat i gymnasieskolan efter 15 oktober
föregående år.
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Diagram 2.1 Antal elever i årskurs 1 hösten 2012. Fördelning mellan nybörjare och med
tidigare gymnasieerfarenhet.
20 283
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Av diagram 2.1 framgår att samhällsvetenskapsprogrammet hade flest elever
2012, följt av naturvetenskapsprogrammet. Lägst antal elever hade det humanistiska programmet, bortsett från det sammanlagda elevantalet på riksrekryterande utbildningar med egna examensmål. Diagram 2.1 visar även att el- och
energiprogrammet hade flest elever av yrkesprogrammen, följt av bygg- och
anläggningsprogrammet.
Yrkesprogrammen hade genomgående en mindre andel nybörjare än de
högskoleförberedande programmen. Det innebär att elever på yrkesprogram i
större utsträckning gått i gymnasieskolan tidigare, på ett nationellt program,
ett introduktionsprogram eller ett individuellt program.
De flesta program hade en något större andel nybörjare i offentliga gymnasieskolor än i fristående skolor, men några undantag fanns, med större andel
nybörjare på fristående gymnasieskolor.21

Färre elever på yrkesprogram hösten 2012 än året innan
Hösten 2012 hade det totala elevantalet i årskurs 1 minskat med sex procent
sedan året innan på grund av den demografiska variationen. Minskningen var
21. Industritekniska programmet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt vård- och
omsorgsprogrammet.

28

Elever per programtyp och program

ojämnt fördelad mellan programtyper och program, och yrkesprogram minskade mer än de högskoleförberedande.
Diagram 2.2 visar förändringar av antalet elever i årskurs 1 hösten 2012 jämfört med 2011, beräknat för varje program och programtyp separat. Diagrammet
visar därmed den faktiska elevminskningen för varje program, samtidigt som det
går att utläsa hur de olika programmen hade stått sig gentemot varandra genom
att jämföra förändringen med den totala elevminskningen på sex procent.
Diagram 2.2 Procentuell förändring mellan hösten 2011 och hösten 2012 av antal elever i
årskurs 1.
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Kommentar: 0-värdet på i x-axeln betyder ingen förändring, dvs. att antalet elever är detsamma vid mätpunkten 2012 som året innan. Positiva värden på x-axeln innebär att programmet hade en elevökning och negativa värden en elevminskning, angivet i procent. Den streckade linjen visar den procentuella elevminskningen
för samtliga elever i årskurs 1 hösten 2012 jämfört med hösten 2011, vilken var 6 procent.

Av figuren framgår att tre program hade fler elever 2012 än året innan trots
den generella elevminskningen: ekonomiprogrammet, teknikprogrammet och
International Baccalaureate. Antalsmässigt handlade det om 480, 60 respektive
15 fler elever än året innan.
Alla övriga program hade färre elever 2012 än 2011. Av diagram 2.2 framgår att förutom de riksrekryterande utbildningarna med egna examensmål
hade endast ett yrkesprogram, det industritekniska programmet, en mindre
procentuell elevminskning än elevkullen totalt. Det programmet minskade
med mindre än 100 elever. Programmen för fordon och transport respektive
vård och omsorg minskade procentuellt i samma omfattning som det totala
Elever per programtyp och program 29

elevantalet i årskurs 1 gjorde, vilket motsvarar drygt 200 elever per program.
Övriga yrkesprogram minskade procentuellt mer än det totala antalet elever i
årskurs 1 gjorde. På hantverksprogrammet och barn- och fritidsprogrammet
var den procentuella elevminskningen mest omfattande.22
Den procentuella minskningen av elever på naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen var mindre än den genomsnittliga elevminskningen
om sex procent.23 Humanistiska och estetiska programmen minskade procentuellt mer än de sex procenten som var genomsnittet för den totala elevkullen.24
Följande diagram illustrerar den ändrade elevfördelningen mellan 2011 och
2012 på ett annat sätt. Det visar hur den totala elevkullen i årskurs 1 fördelade
sig mellan samtliga program för dessa år. Andelen elever på respektive program
visar därmed hur varje program stått sig i konkurrensen, utan hänsyn till den
generella elevminskningen.

22. Motsvarande 850 respektive 670 färre elever.
23. Motsvarande 790 respektive 670 färre elever.
24. Motsvarande 900 respektive 145 färre elever.
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Diagram 2.3 Andel (procent) av samtliga elever i årskurs 1, hösten 2011 och hösten 2012.
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Ett av yrkesprogrammen, det industritekniska, ökade sin andel av elevkullen
i årskurs 1 marginellt, medan andelarna antingen minskade eller var oförändrade för de övriga yrkesprogrammen. Av de högskoleförberedande programmen minskade det humanistiska och det estetiska något, medan andelen av
elevkullen ökade på de övriga programmen.

Stor andel elever i fristående skolor på vissa program
Sammantaget gick 28 procent av eleverna i årskurs 1 på nationella program
hösten 2012 i fristående gymnasieskolor, dvs. på skolor med enskild huvudman, men variationen mellan programmen var stor. Diagram 2.4 skildrar per
program och programtyp hur stor andel av eleverna i årskurs 1 som gick på
offentliga respektive fristående gymnasieskolor.
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Diagram 2.4 Andel (procent) elever i årskurs 1 hösten 2012 på offentliga respektive
fristående skolor.
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Som diagrammet anger var andelen elever på fristående gymnasieskolor störst
för hantverksprogrammet, med ungefär hälften av eleverna. Av diagrammet
framgår även att estetiska programmet hade störst andel elever på fristående
gymnasieskolor av de högskoleförberedande programmen. Flest elever på
fristående skolor hade samhällsvetenskapsprogrammet, dvs. det program som
hade störst antal elever av alla program. Därefter hade estetiska programmet
flest elever på fristående skolor. Av yrkesprogrammen hade el- och energiprogrammet flest elever på fristående skolor.25 De program som hade minst antal
elever, det humanistiska programmet och International Baccalaureate, samt
riksrekryterande utbildningar med egna examensmål hade också minst andel
elever i fristående skolor.
Yrkesprogrammens andel elever i fristående skolor minskade från knappt 28
till 27 procent mellan 2011 och 2012, och de högskoleförberedande programmens andel elever i fristående skolor från 29 till knappt 28 procent. Variationen mellan programmen var stor. Industritekniska programmet ökade mest i
andel elever på fristående skolor (knappt fyra procentenheter) medan bygg- och
anläggningsprogrammet minskade mest (knappt tre procentenheter mindre).26
25. Tabellbilaga, tabell 1.
26. Tabellbilaga, tabell 1.
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Samhällsvetenskapsprogrammet på flest skolenheter
Totalt 1 129 skolenheter hade elever i årskurs 1 på nationella program. Antalet som hade yrkesprogram var 797, och antalet med högskoleförberedande
program var 762. Uppgifterna om antal skolenheter per programtyp gäller de
skolenheter som anordnade minst ett av respektive programtyp. Samma skolenheter ingår därför i redovisningen för både yrkesprogram och högskoleförberedande program om de hade minst ett av program varje programtyp.
Diagram 2.5 redovisar antalet skolenheter med elever i årskurs 1 på respektive program hösten 2012.
Diagram 2.5 Antal skolenheter med elever i årskurs 1 hösten 2012 med markering av typ av
huvudman.
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Som diagrammet visar fanns samhällsvetenskapsprogrammet på flest skolenheter, följt av naturvetenskapsprogrammet. El- och energiprogrammet fanns på
flest skolenheter av yrkesprogrammen. Utöver riksrekryterande utbildningar
med egna examensmål och International Baccalaureate fanns det humanistiska
programmet och hotell- och turismprogrammet vid lägst antal skolenheter, de
flesta hade offentlig huvudman.
Samhällsvetenskapsprogrammet fanns också på flest skolenheter med
enskild huvudman, därefter estetiska programmet. Hantverksprogrammet och
naturbruksprogrammet fanns på fler skolenheter med enskilda än offentliga
huvudmän.
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Det genomsnittliga antalet elever per skolenhet var lägre för yrkesprogram än
för högskoleförberedande program. På skolor med yrkesprogram varierade det
genomsnittliga elevantalet mellan 27 för naturbruksprogrammet och
12 för industritekniska programmet. På skolor med högskoleförberedande
program varierade elevantalet mellan 43 (samhällsvetenskapsprogrammet) och
15 (humanistiska programmet).27
Någon heltäckande jämförelse av antalet skolenheter mellan 2011 och 2012
är inte möjlig att göra eftersom uppgifterna i Skolverkets statistik för 2011
redovisar uppgifter om antal skolor och inte antalet skolenheter. Svårigheten
gäller främst offentliga skolor som blivit uppdelade i fler skolenheter. Följande
tabell jämför därför antalet fristående skolor med respektive program 2011
med antalet skolenheter med enskild huvudman som hade programmen hösten 2012.

27. Se tabellbilaga, tabell 4 för övriga program. Det genomsnittliga elevantalet per skolenhet
säger inget om antal klasser eller klasstorlekar.
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Tabell 2.1 Antal fristående skolenheter med respektive program hösten 2012 samt förändring
från antalet skolor hösten 2011.
Antal skolenheter 2012

Förändring 2011–2012

Barn och fritid (BF)

45

–6

Bygg och anläggning (BA)

76

–3

119

–15

Fordon och transport (FT)

64

–3

Handel och administration (HA)

67

–7

103

–9

Hotell och turism (HT)

31

–9

Industriteknik (IN)

36

–9

Naturbruk (NB)

57

–7

Restaurang och livsmedel (RL)

35

–1

VVS och fastighet (VF)

41

–17

Vård och omsorg (VO)

47

1

3

0

Ekonomi (EK)

112

–2

Estetiska (ES)

127

–5

15

–2

Naturvetenskap (NA)

117

–10

Samhällsvetenskap (SA)

192

–1

95

0

5

1

Yrkesprogram

El och energi (EE)

Hantverk (HV)

Riksrekryterande utbildningar (RX)
Högskoleförberedande program

Humanistiska (HU)

Teknik (TE)
International Baccalaureate (IB)

Kommentar: Det förändrade antalet som tabellen redovisar bygger på nettoberäkningar. Det innebär att nya skolor kan ha haft programmet även om det redovisade antalet är negativt, om fler skolor har lagt ner programmet.

Det minskade antalet skolor som hade olika program 2012 jämfört med 2011
måste förstås mot bakgrund av den generella elevminskningen, men det går
att konstatera att minskningen har varit ojämnt fördelad mellan programtyper
och program. Antalet fristående skolor med yrkesprogram minskade i större
utsträckning än antalet med högskoleförberedande program. Av tabellen
framgår att samtliga yrkesprogram utom vård- och omsorgsprogrammet fanns
på färre fristående skolor hösten 2012 än året innan. Framför allt hade antalet
skolor med VVS- och fastighetsprogrammet respektive el- och energiprogrammet 2012 minskat jämfört med året innan. Av de högskoleförberedande
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programmen fanns framför allt naturvetenskapsprogrammet på färre fristående
skolor 2012 än året innan.

Ojämn könsfördelning på de flesta program
Totalt sett var könsfördelningen i årskurs 1 jämn på de nationella programmen
hösten 2012, med 49 procent kvinnor och 51 procent män. Kvinnorna var i
minoritet på yrkesprogrammen (41 procent), och i majoritet på de högskoleförberedande programmen (53 procent). På programnivå finns betydande
skillnader i könsfördelningen, vilket diagram 2.6 illustrerar.
Diagram 2.6 Andel (procent) kvinnor respektive män i årskurs 1, hösten 2012
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Männen utgjorde mindre än tio procent på hantverksprogrammet, i kontrast
till VVS- och fastighetsprogrammet samt el- och energiprogrammet, där
endast några enstaka procent av eleverna var kvinnor. På bara fyra program var
könsfördelningen relativt jämn, dvs. både kvinnors och mäns andelar utgjorde
mer än 40 procent men mindre än 60 procent. Dessa fyra var ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet
samt handels- och administrationsprogrammet.
Mellan 2011 och 2012 minskade andelen kvinnor på yrkesprogram från
42 till 41 procent. Störst minskning bland yrkesprogrammen hade barn- och
fritidsprogrammet med fyra procentenheter färre kvinnor. Bland eleverna på
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restaurang- och livsmedelsprogrammet ökade däremot andelen kvinnor med
tre procentenheter. På de högskoleförberedande programmen ökade andelen
kvinnor med en knapp procentenhet (från 52,7 till 53,3 procent). Det enda
högskoleförberedande program som fick en minskad andel kvinnor var det
humanistiska programmet (en procentenhet mindre). Övriga högskoleförberedande program hade oförändrad eller ökad andel kvinnor.

Högre genomsnittligt meritvärde på högskoleförberedande program
Det högsta möjliga meritvärdet från grundskolan är 320 poäng. Nedanstående
diagram visar det genomsnittliga meritvärdet från grundskolans årskurs 9 för
elever i årskurs 1 hösten 2012 per programtyp, samt uppdelat på huvudman
respektive kön per programtyp.28 Att meritvärdet är från årskurs 9 innebär att
eventuella resultat från t.ex. sommarskola eller särskild prövning efter terminsslutet inte är medräknade.29 Inte heller är eventuella resultat från individuellt
program eller introduktionsprogram medräknade.
Diagram 2.7 Genomsnittligt meritvärde från årskurs 9 för elever i årskurs 1 hösten 2012
per typ av huvudman och kön.
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Kommentar: Av eleverna i årskurs 1 hösten 2012 saknade 2 730 elever (tre procent) på nationellt program
uppgift om meritvärde.

28. Uppgifter per program om genomsnittligt meritvärde finns dels i programbladen, dels uppdelat per huvudman och per kön i tabellbilaga, tabell 2.
29. 300–500 elever per år får flera betyg från årskurs 9 i grundskolan. För dessa räknas meritvärdet enligt den första uppgiften.
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Som framgår av diagrammet var det genomsnittliga meritvärdet lägre för elever
på yrkesprogram än för elever på högskoleförberedande program. Samtliga
yrkesprogram utom riksrekryterande utbildningar med egna examensmål hade
ett genomsnittligt meritvärde under 200. Naturbruksprogrammet hade högst
snitt (194) av yrkesprogrammen, förutom de riksrekryterande utbildningarna
med egna examensmål (203). Eleverna på yrkesprogram hade ett genomsnittligt meritvärde på 177.30
För samtliga högskoleförberedande program var medelvärdet av elevernas
genomsnittliga meritvärden över 200. Högst var snittet på naturvetenskapsprogrammet (267). Eleverna på högskoleförberedande program totalt hade ett
genomsnittligt meritvärde på 238.31
Kvinnor hade högre genomsnittligt meritvärde än män på alla program.
Elevernas genomsnittliga meritvärde från årskurs 9 var högre på offentliga
gymnasieskolor än på fristående, för både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Skillnaderna var huvudsakligen små. Undantag fanns dock
på programnivå, såväl vad gäller skillnader mellan typ av huvudmän som hur
stora skillnaderna var. På det industritekniska programmet hade t.ex. elever i
fristående skolor ett genomsnittligt meritvärde som översteg det genomsnittliga meritvärdet för elever som gick samma program i offentliga skolor med
50 poäng.
Skolverket har tidigare konstaterat att det finns en samvariation mellan
elevers meritvärde och föräldrars utbildningsnivå.32 Den samvariationen syns
även i denna rapports resultat. Det var mindre vanligt att elever på yrkesprogram hade minst en högutbildad förälder (16 procent) än elever på högskoleförberedande program (40 procent), vilket går att relatera till vad som ovan
sagts om meritvärde för programtyperna.33 Högst andel elever med minst en
högutbildad förälder hade naturvetenskapsprogrammet, med drygt hälften av
eleverna. Av yrkesprogrammen hade naturbruksprogrammet högst andel elever
med minst en högutbildad förälder.34

30.
31.
32.
33.

Se tabellbilaga, tabell 2 för programvisa uppgifter.
Se tabellbilaga, tabell 2 för programvisa uppgifter.
Skolverkets officiella statistik, tabell 2 A–C för grundskolan.
Uppgift om föräldrars utbildningsnivå finns för 98 procent av eleverna på nationella program.
34. Uppgifter programvis om andel elever med minst en högutbildad förälder finns i programbladen.
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Jämförelser med åren före reformen
Jämförelser mellan hur elever var fördelade per programtyp och program
före respektive efter Gy 2011 infördes måste som tidigare nämnts tolkas med
försiktighet. Anledningen är att alla program i någon mening är nya i den
reformerade gymnasieskolan. En större förändring är dessutom att medieprogrammet kategoriserades som ett yrkesförberedande program i den tidigare
strukturen, medan media ingår som inriktning främst i högskoleförberedande
program enligt Gy 2011. Skolverket har bedömt att några jämförelser ändå
kan bidra till förståelse av utvecklingen i gymnasieskolan.

Successivt minskat elevantal på yrkesprogram
Diagram 2.8 visar hur samtliga elever i årskurs 1 i gymnasieskolan fördelades
på olika programtyper mellan 2008 och 2012. Medieprogrammet (MP) och
specialutformade program utan tydlig anknytning till ett nationellt program
(SM) är särredovisade.
Diagram 2.8 Andel (procent) elever i årskurs 1 per programtyp hösten 2008–2012.
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Kommentar: Beteckningen YF/YP avser yrkesförberedande/yrkesprogram, MP avser medieprogrammet,
SF/HFP avser studieförberedande/högskoleförberedande program och IV/IM avser individuella program/
introduktionsprogram.

Av diagrammet framgår att andelen elever minskade mer på yrkesprogram när
Gy 2011 infördes, men tendensen hade börjat tidigare även om medieprogrammet räknas bort. Följdenligt ökade också de studieförberedande programmens andel av elevkullarna något redan innan reformen infördes. Diagrammet
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visar även en ökande andel elever på introduktionsprogram, i förhållande till
individuellt program, vilket rapporten återkommer till i nästa kapitel.
Både bland kvinnor och bland män har det blivit mindre vanligt att gå på
yrkesförberedande-/yrkesprogram, bland kvinnor i något större utsträckning
än bland män. Detta har inneburit en ytterligare förstärkning av att män är
överrepresenterade på yrkesprogram. Både kvinnor och män har i allt större
utsträckning gått på studieförberedande respektive högskoleförberedande program. Dock finns en variation mellan programmen.35
De fristående skolornas andel av eleverna på yrkesprogram i årskurs 1
minskade med fem procentenheter hösten 2011, från 33 till 28 procent. Om
medieprogrammet räknas bort blir minskningen tre procentenheter, från
31 till 28 procent. De fristående skolornas andel av alla elever på högskoleförberedande program i årskurs 1 fortsatte att öka 2011, från 25 till 29 procent,
för att därefter minska med en knapp procentenhet.36

Färre skolor med yrkesprogram hösten 2011
Diagram 2.9 visar hur antalet fristående skolor med respektive programtyp förändrades mellan hösten 2008 och hösten 2012. Även denna redovisning gäller
antalet skolor som anordnade minst ett av respektive programtyp.37 För 2012
avser uppgifterna skolenhet.
Diagram 2.9 Antal fristående skolor/skolenheter per programtyp hösten 2008–2012.
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35. Se tabellbilaga, tabell 1.
36. Se diagram 1.2.
37. I likhet med diagram 2.5.
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Studieförberedande/högskoleförberedande program

Antalet fristående skolor med yrkesförberedande program ökade till året före
reformen, hösten 2010, därefter minskade det. Allt fler fristående skolor hade
studieförberedande program från 2008 till 2010, och sedan högskoleförberedande program 2011. Året därpå minskade antalet något. Förändringen, med
minskat antal skolor med denna programtyp, kom alltså ett år senare än för
yrkesprogram. I sammanhanget är det viktigt att minnas den minskning av det
totala elevantalet som började 2009.
Före reformen hade fler fristående skolor yrkesförberedande program än
studieförberedande program. Efter reformen, dvs. 2011 och 2012, hade lika
många fristående skolor yrkesprogram som högskoleförberedande program.
Förändringen av antalet offentliga skolor och skolenheter med respektive
programtyp framgår av nästa diagram.
Diagram 2.10 Antal offentliga skolor/skolenheter per programtyp hösten 2008–2012.
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Diagrammet illustrerar att införandet av begreppet skolenhet har påverkat
antalet verksamheter i offentlig regi. Antalet skolenheter med respektive programtyp 2012 är betydligt större än antalet skolor med respektive programtyp
2011. Dessförinnan var förändringarna mindre för offentliga än för fristående
skolor.
Antalet offentliga skolor med yrkesförberedande program minskade från
hösten 2008 till 2009, och från 2010 till 2011. Däremellan skedde endast en
marginell förändring. Även antalet offentliga skolor med studieförberedande
respektive högskoleförberedande program har minskat något. Fler offentliga
skolor har under hela perioden haft yrkesförberedande- respektive yrkesprogram än studieförberedande respektive högskoleförberedande program.
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Sjunkande meritvärde på yrkesförberedande
program redan före reformen
Elevsammansättningens förändring per programtyp är redovisad för dels andelen kvinnor, dels elevernas genomsnittliga meritvärde från årskurs 9. Andelen
kvinnor i årskurs 1 på yrkesprogrammen har minskat något efter att Gy 2011
infördes. Mellan hösten 2008 och hösten 2010 var andelen kvinnor stabilt
44 procent. Därefter sjönk den till 42 procent hösten 2011 och 41 procent
året därpå. Andelen kvinnor på studieförberedande program sjönk hösten
2009 med en procentenhet jämfört med året innan, från 54 till 53 procent.
Därefter har andelen varit relativt stabil på studieförberedande och högskoleförberedande program.
Följande tabell visar det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 1
per programtyp över tid. Värdet för yrkesförberedande program redovisas både
med och utan medieprogrammet (MP).
Tabell 2.2 Genomsnittligt meritvärde från årskurs 9 för elever i årskurs 1 hösten 2008–2012,
per programtyp.
Programtyp

2008

2009

2010

2011

2012

Yrkesförberedande/yrkesprogram

184

182

180

176

177

Yrkesförberedande exkl.
medieprogrammet

183

181

179

Studieförberedande/
högskoleförberedande program

239

239

239

238

238

Kommentar: Uppgifterna avser elever som hade minst 10 i meritvärde. Elever på specialutformade program
utan programanknytning är inte medräknade.

Som diagrammet visar har det genomsnittliga meritvärdet från grundskolan
sjunkit på yrkesförberedande respektive yrkesprogram under den studerade
perioden. Viktigt att notera är att nedgången började före reformen infördes.
Det genomsnittliga meritvärdet ökade sedan marginellt 2012. För studieförberedande respektive högskoleförberedande program har utvecklingen över tid
varit stabil med marginellt lägre värde i den reformerade gymnasieskolan.

Jämförelser av några besläktade program före och efter reformen
Rapporten jämför några program som enligt Skolverkets bedömning har
mycket gemensamt före och efter reformen, även om t.ex. nya inriktningar kan
göra att ett program fått delvis nytt innehåll. De jämförda yrkesprogrammen
är byggprogrammet respektive bygg- och anläggningsprogrammet, samt omvårdnadsprogrammet respektive vård- och omsorgsprogrammet. De högskoleförberedande programmen är estetiska programmet och teknikprogrammet, vilka hade
samma benämningar före reformen som de har efter. Jämförelserna gäller anta42
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let offentliga och fristående skolor som hade programmen, andelen elever som
gick på respektive program, och andelen av eleverna på programmet som gick
på fristående skolor. Resultaten framgår av tabell 2.3. Tabellen innefattar åren
före reformen samt året efter, men däremot inte 2012, då skolenhetsbegreppet
införts. Huruvida t.ex. nya inriktningar på olika program eller andra förändringar har haft betydelse för hur många skolor som anordnat de nya programmen och hur stor andel av elevkullen som gått på dem är inte undersökt inför
den här rapporten.
Tabell 2.3 Antal skolor, andel av eleverna i årskurs 1, samt andel elever i fristående skolor för
ett urval program under perioden hösten 2008–2011.
Antal skolor
Bygg/Bygg och
anläggning

2008

2009

2010

2011

Totalt

177

195

210

227

Offentliga

132

137

139

148

45

58

71

79

Totalt

190

206

219

184

Offentliga

142

143

144

138

Fristående
Omvårdnad/
Vård och omsorg

Fristående
Estetiska

48

63

75

46

Totalt

198

200

197

290

Offentliga

140

136

130

158

58

64

67

132

Fristående
Teknik

Totalt

203

212

221

265

Offentliga

181

182

174

170

22

30

47

95

Bygg/Bygg och anläggning

4,1

3,9

4,2

4,5

Omvårdnad/Vård och omsorg

3,2

3,5

3,4

2,5

Estetiska

5,3

5,2

5,2

7,6

Teknik

4,9

4,9

4,9

6,7

Bygg/Bygg och anläggning

15,0

16,4

18,7

20,1

Omvårdnad/Vård och omsorg

22,6

28,9

32,1

19,3

Estetiska

25,4

27,0

30,0

38,8

8,7

10,4

15,2

28,6

Fristående
Andel (procent) av eleverna i årskurs 1

Andel (procent) elever i fristående skola

Teknik
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Antalet skolor med byggprogrammet/bygg- och anläggningsprogrammet
ökade under hela den studerade perioden. Framför allt har de fristående skolorna med detta program blivit fler. Antalet skolor med omvårdnads-/vård- och
omsorgsprogrammet har följt samma utveckling fram till 2010, medan framför
allt de fristående skolorna med vård- och omsorgsprogrammet var betydligt
färre 2011.
Antalet skolor som hade estetiska programmet var stabilt åren före reformen, men ökade kraftigt 2011. Dubbelt så många fristående skolor hade
estetiska programmet 2011 jämfört med året innan, och antalet steg från 67
till 132. Sammantaget ökade antalet skolor med tekniska programmet under
hela den studerade perioden, och särskilt när Gy 2011 infördes. De offentliga
skolorna med detta program minskade från 2009, medan antalet fristående
ökade, särskilt i samband med att reformen infördes. Sammantaget har antalet
offentliga skolor med de jämförda programmen varit relativt stabilt, med
undantag av ökning för det estetiska programmet i samband med att reformen
infördes.
Det finns en samvariation i förändringar 2011 jämfört med 2010 mellan antalet skolor med de jämförda programmen, och andelen av eleverna i
årskurs 1 på dessa program. Ökat antal skolor med respektive program samvarierar med en ökad andel av eleverna, minskat antal skolor samvarierar med
en minskad andel av eleverna. Det finns även en samvariation för storleken
på dessa förändringar. Till exempel fanns teknikprogrammet på 44 fler skolor sedan reformen införts, 2011. Andelen av eleverna i årskurs 1 ökade på
teknikprogrammet mellan 2010 och 2011 med nästan två procentenheter,
från knappt fem till knappt sju procent. Vård- och omsorgsprogrammet fanns
däremot på 35 skolor färre 2011 än omvårdnadsprogrammet 2010, samtidigt
som andelen av elevkullen sjönk med nästan en procentenhet. Detta motsvarar
trettio procent färre elever än året innan. Mönstret med samvariation gäller
också förändringar 2010 jämfört med 2009. Året dessförinnan finns dock vissa
avvikelser från mönstret.38
Det finns även en samvariation under hela perioden mellan förändringar av
antalet fristående skolor med respektive program, och andelen av elever som
gick på programmen på fristående skolor. Ökning av antalet fristående skolor
samvarierar med en ökad andel elever på programmet som gick på fristående
skolor, medan minskning av antalet fristående skolor med respektive program
samvarierar med en minskad andel elever på fristående skolor. Också storleken
på dessa förändringar samvarierar. Vård- och omsorgsprogrammet fanns t.ex.
38. Byggprogrammet fanns på fler skolor 2009 än 2008, medan andelen av elevkullen i årskurs
1 minskade något. Teknikprogrammet har funnits på allt fler skolor under hela perioden,
medan andelen av elevkullen var stabil innan Gy 2011 infördes.
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på väsentligt färre fristående skolor 2011 än året innan, och andelen elever
på programmet som gick på fristående skolor minskade från över 30 procent
till knappt 20 procent. Antalet fristående skolor med estetiska programmet
fördubblades från 2010 till 2011, från 67 till 132. Mellan samma år ökade
andelen elever på programmet som gick på fristående skolor från 30 till närmare 40 procent.

Minskat genomsnittligt meritvärde på
bygg-/bygg och anläggningsprogrammet
Hur mycket elevsammansättningen har ändrats mellan hösten 2008 och
hösten 2012 på de jämförda programmen varierar. Andelen kvinnor på
byggprogrammet/bygg och anläggningsprogrammet har varit stabilt låg, runt
10 procent. Det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 1 på programmet sjönk kontinuerligt under perioden. Sammanlagt var minskningen 17
poäng, från 191 till 174. Detta program uppvisar därmed inte några speciella
förändringar i samband med reformen, utan förändringarna har varit successiva sedan 2008.
Vård- och omsorgsprogrammet är det program som uppvisar störst förändring i samband med att Gy 2011 infördes. Andelen kvinnor ökade med fem
procentenheter 2011 jämfört med omvårdnadsprogrammet året före reformen,
från 77 till 82 procent. Det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 1
sjönk med nio poäng under den studerade perioden. Perioden före reformen
var detta värde relativt stabilt, för att sedan minska något både 2011 och 2012.
På estetiska programmet har andelen kvinnor varit relativt stabil under
perioden, runt 66 procent. Det genomsnittliga meritvärdet för elever på programmet har också varit stabilt, med 220 poäng eller strax under.
Andelen kvinnor på teknikprogrammet var relativt låg före reformen, och
sjönk sedan med ytterligare några procentenheter, från 19 till 16 procent.
Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna på programmet har varit relativt
jämnt, men ökat med någon procentenhet om året sedan reformen infördes,
till 228 hösten 2012.

Programbyten och avbrott
Skolverket har tidigare redovisat statistik om programbyten i analysen Gymnasieelevers byten av program och skolor. 39 Den visar att elva procent av de elever
som var nybörjare på ett yrkesförberedande eller studieförberedande program
hösten 2006 gick på ett annat program två år senare. Endast 29 procent av

39. Skolverket, 2011a.
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programbytarna fick slutbetyg efter tre år, jämfört med 85 procent av dem som
gick på samma program vid båda mättillfällena.
Skolverkets rapport Börja om på nytt program i gymnasieskolan visar att tio
procent av nybörjareleverna hösten 2010 ett år senare gick på ett annat program än det de började.40 Andelen som hade startat om i årskurs 1 var knappt
fem procent. Eftersom eleverna från den här årskursen startade om i den reformerade gymnasieskolans nya programstruktur måste detta dock tolkas med en
viss försiktighet. Skolverket har bedömt vilka program som är tillräckligt lika
före och efter reformen för att elever ska kunna anses gå på samma utbildning
i det nya och det gamla systemet, och när olikheterna mellan programmen är
så stora så att elever ska anses ha gjort ett programbyte.
I nästa avsnitt om programbyten och avbrott/studieuppehåll är utgångspunkten nybörjareleverna på nationellt program hösten 2011. Det program
som nybörjareleverna på nationella program i årskurs 1 var registrerade på hösten 2011 jämförs med vilket program och i vilken årskurs de var registrerade
på hösten 2012. Programbyten som sker före den 15 oktober elevens första
studieår ingår därmed inte i de redovisade resultaten.
Avbrott/studieuppehåll redovisas när nybörjarelever hösten 2011 inte var
registrerade på någon gymnasieutbildning vid mätningen 2012.

Vanligast med byte inom samma programtyp
Av nybörjareleverna på nationella program hösten 2011 hade nio procent bytt
program ett år senare. Det var en procentenhet mindre än för nybörjarna året
innan, med reservation för vad som tidigare är sagt om att det är svårt att nå
full jämförbarhet mellan byten i samband med att Gy 2011 infördes.
Andelen elever som hade bytt från ett yrkesprogram var större än den som
hade bytt från ett högskoleförberedande program (tio procent jämfört med
nio). Antalet elever som bytte från ett högskoleförberedande program var dock
högre (5 700 elever jämfört med 3 200).
Följande diagram redovisar, per program, andelen av nybörjareleverna 2011
som efter ett år gick kvar på samma utbildning, hade bytt till ett annat program respektive hade gjort avbrott/studieuppehåll.

40. Skolverket, 2012a. Observera att den här studien undersökte förändringar efter ett år, och
den ovan nämnda förändringar efter två år.
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Diagram 2.11 Andel (procent) nybörjare i årskurs 1 hösten 2011 som efter ett år gick kvar på
samma program, hade bytt program respektive gjort avbrott/studieuppehåll.
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Som diagrammet visar gick nybörjareleverna 2011 på bygg- och anläggningsprogrammet i störst utsträckning kvar på samma program efter ett år. Störst
andel byten efter ett år hade det humanistiska programmet med 16 procent av
nybörjareleverna 2011. Det motsvarar emellertid färre än 200 elever.
Samhällsvetenskapsprogrammet som hade flest elever, hade också flest
byten, nästan 1 600, vilket motsvarar åtta procent.41
Andelen elever som bytt program var större bland dem som hade börjat på
en fristående gymnasieskola, jämfört med andelen programbyten bland dem
som hade börjat på en offentlig gymnasieskola. Skillnaden var fyra procentenheter för yrkesprogrammen, och drygt två procentenheter för högskoleförberedande program. På programnivå fanns avvikelser från det övergripande
mönstret.42

41. Skolverkets officiella statistik 2012, tabell 7A för gymnasieskolan.
42. På hotell- och turismprogrammet, industritekniska programmet respektive restaurang- och
livsmedelsprogrammet var det lika vanligt eller något mindre vanligt att elever bytte program efter att ha börjat i en fristående gymnasieskola. För ytterligare uppgifter på programnivå, se tabellbilaga, tabell 5.
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Det var vanligast att elever bytte till ett program av samma typ som de hade
börjat på, dvs. yrkesprogram respektive högskoleförberedande program.

Omstart vanligast efter byte till ett yrkesprogram
Bland nybörjareleverna från 2011 som hade bytt till ett yrkesprogram var det
vanligast att en elev gick i årskurs 1 sitt andra studieår, oavsett vilken typ av
program eleven hade startat på. För dessa elever innebar således programbytet
oftast ett extra studieår i gymnasieskolan. För elever som hade bytt från ett
yrkesprogram till ett högskoleförberedande program var det vanligast att ha
startat om i årskurs 1, och därmed fick också de ett extra studieår. Bland eleverna som hade bytt från ett högskoleförberedande program till ett annat var
det däremot vanligast att gå i årskurs 2 det andra studieåret. Det innebär att
eleverna kunde slutföra sin gymnasieutbildning på gängse studietid.
En procent av eleverna som började på ett yrkesprogram gick på ett introduktionsprogram efter ett år. Motsvarande andel för högskoleförberedande
program var mindre än en procent.43 Att en elev som är behörig till nationella
program byter till introduktionsprogram torde bero på att eleven bedömts ha
synnerliga skäl.
Följande tabell visar andelen av nybörjareleverna på nationellt program i
årskurs 1 som hade startat om ett år senare per programtyp, över tid.
Tabell 2.4 Andel (procent) nybörjare hösten 2007–2011 som hade startat om i årskurs 1 efter
ett år.
Typ av startprogram/startår

2007

2008

Yrkesförberedande/yrkesprogram

2009

2010

2011
6,0

6,9

6,7

6,9

6,2

Studieförberedande/
högskoleförberedande program

4,8

4,1

4,0

3,4

3,9

Totalt nationella program

5,7

5,3

5,3

4,6

4,6

Tabellen visar att andelen elever som efter ett år hade startat om i årskurs 1 på
ett nytt program var lika stor bland nybörjarna 2011, som bland nybörjarna
året innan, knappt fem procent. Sedan ytterligare några år tidigare har tendensen varit en svag minskning av den totala andelen omstarter.
Bland eleverna som börjat på yrkesförberedande program respektive yrkesprogram har andelen omstarter på nytt program minskat svagt. Tendensen var
densamma för studieförberedande program fram till och med nybörjarkullen
2010. Sedan ökade andelen omstarter något på motsvarande programtyp.

43. Se Skolverkets officiella statistik 2012, tabell 7C för gymnasieskolan, för uppgifter programvis.
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Framtida uppföljningar kommer att visa utvecklingen för andelen omstarter på
nytt program för elever som har börjat i den reformerade gymnasieskolan.

Knappt två procent hade gjort avbrott/uppehåll efter ett år
Skolverket har tidigare visat att de flesta avbrott från gymnasieskolan sker i
årskurs 3, och i störst utsträckning senare under läsåret än vid mättillfället
15 oktober.44 Det innebär att det ännu inte går att se i vilken utsträckning
elever avbryter sin utbildning i den reformerade gymnasieskolan. Rapporten
redovisar därför enbart andelen avbrott/studieuppehåll efter ett år.
Knappt två procent av nybörjareleverna på nationella program 2011 var inte
registrerade i gymnasieskolan hösten 2012. Andelen var större för de högskoleförberedande programmen än för yrkesprogrammen. Mätningen hösten 2013
kommer att visa i vilken utsträckning som elever återupptagit sina studier, dvs.
om det var frågan om ett avbrott eller ett studieuppehåll från gymnasieutbildningen.
Sett till alla nationella program har det inte varit annat än marginella förändringar av andelen avbrott/uppehåll efter ett år sedan 2008. För kvinnor har
andelen ökat något.45
Det generella mönstret bland nybörjare 2008, 2009 och 2010 är att det är
vanligare att inte återgå i gymnasiestudier det tredje studieåret efter avbrott/
studieuppehåll. Således är avbrott vanligare än studieuppehåll. Elever på några
studieförberedande program avvek dock från detta mönster.46

44. Skolverket, 2008a.
45. Se Skolverket 2013b och Skolverkets officiella statistik, tabell 7 A för gymnasieskolan.
46. Detta gäller alla nybörjarkullarna under perioden för naturvetenskapliga programmet, och
några av kullarna på samhällsvetenskapliga programmet och teknikprogrammet.
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3. Elever på
introduktionsprogram

Elever på introduktionsprogram
Det här kapitlet börjar med en kort presentation av introduktionsprogrammen
och några resultat från en intervjustudie som Skolverket genomförde 2012.
Sedan följer en beskrivning av hur eleverna i årskurs 1 fördelat sig på de fem
introduktionsprogrammen och programmens elevsammansättning. Därpå
följer jämförelser med individuellt program och slutligen redovisar kapitlet
omfattningen av programbyten och avbrott/studieuppehåll.
Bestämmelser om introduktionsprogrammen finns i 17 kap. skollagen
(2010:800) och 6 kap. gymnasieförordningen (2010:2039).

Introduktionsprogrammens syften
Målet för introduktionsprogrammen är att eleverna ska komma vidare mot
arbetsmarknaden eller fortsatta studier och målgruppen är främst elever som
saknar behörighet till nationella program. Ett undantag är att elever som är
behöriga till t.ex. ett yrkesprogram får läsa preparandutbildning för att bli
behöriga till ett högskoleförberedande program. Eleverna kan även vara behöriga till något högskoleförberedande program, t.ex. estetiska programmet, men
vilja ha ytterligare behörighet, t.ex. till naturvetenskapsprogrammet. Elever
som är behöriga till nationella program får bara tas emot på introduktionsprogram om synnerliga skäl föreligger, och då bara på yrkesintroduktion och
individuellt alternativ. Synnerliga skäl kan t.ex. vara att en elev trots anpassningar och kraftfulla insatser från skolan helt tänker avbryta sin utbildning.
Huvudmannen för utbildningen ska ha prövat och övervägt alla relevanta
stödåtgärder.47
Huvudmannen ska ha en plan för utbildningen för respektive introduktionsprogram. Planen för utbildningen ska beskriva dess syfte, omfattning och
huvudsakligt innehåll.
Introduktionsprogrammen ska ge eleverna en individuellt anpassad utbildning som bidrar till att de etablerar sig på arbetsmarknaden och får en så god
grund för fortsatt utbildning som möjligt. Utbildningen kan innehålla kurser
i grundskoleämnen, gymnasiekurser, annan utbildning, arbetsplatsförlagt
lärande och andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling.
Skolan ska upprätta en individuell studieplan för varje elev med uppgifter om
ämnen och kurser som eleven ska studera, och även andra insatser. Eftersom
introduktionsprogrammen saknar nationella programstrukturer och examensmål blir planen för utbildningen och den individuella studieplanen särskilt
viktig.
47. Prop. 2009/10:165.
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Det är inte reglerat hur lång utbildningen vid ett introduktionsprogram ska
vara, mer än att det krävs synnerliga skäl för att gå mer än ett år på preparandutbildning.
Efter avslutad utbildning på introduktionsprogram ska rektorn utfärda ett
gymnasieintyg som visar vilken utbildning och vilka betyg som eleven har fått.
Rektorn kan även utfärda nya grundskolebetyg.

Olika mål och syften för olika introduktionsprogram
De fem introduktionsprogrammen är preparandutbildning, programinriktat
individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Programmen har olika mål och syften, och de är riktade mot olika
elevgrupper.
Målet för preparandutbildning (IMPRE) är att elever som inte är behöriga ska
uppnå behörighet till ett visst nationellt program inom ett år. Studietiden får
förlängas om eleven har synnerliga skäl. Eleverna ska läsa grundskoleämnen
och får läsa gymnasiekurser. Programmet ska utformas för den enskilde eleven.
Kommunen är skyldig att erbjuda preparandutbildning.
För programinriktat individuellt val (IMPRO) är målet att elever som inte är
behöriga ska bli behöriga till ett visst yrkesprogram som utbildning är inriktad
mot. Avsikten är att eleverna så snart som möjligt ska antas till det programmet. Eleverna ska läsa de grundskoleämnen de saknar för behörighet till ett
yrkesprogram. Kurser från ett nationellt yrkesprogram och arbetsplatsförlagt
lärande ska också ingå i utbildningen. Huvudmän som erbjuder yrkesprogram
får även anordna programinriktat individuellt val inriktat mot yrkesprogrammen de erbjuder. Utbildningen ska erbjudas för grupper av elever och är då
sökbar. Detta är det enda introduktionsprogrammet som har behörighetskrav.48
Yrkesintroduktionen (IMYRK) ska ge elever en yrkesinriktad utbildning som
underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller leder till studier
på yrkesprogram. Programmet ska huvudsakligen innehålla yrkesinriktad
utbildning. Det får innehålla hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och
i gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans yrkesprogram
eller annan yrkesinriktad utbildning. Yrkesintroduktionen ska också innehålla
arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Programmet får innehålla de grund-

48. Enligt 17 kap. 10§ skollagen (2010:800) gäller följande för att elevens ska antas till
programinriktat individuellt val: godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk.
Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen,
eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.
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skoleämnen som eleven saknar betyg i, och andra insatser som är gynnsamma
för elevens kunskapsutveckling. Det är öppet för elever som inte har behörighet till yrkesprogram och elever från grundsärskolan. Yrkesintroduktion får
utformas för grupper av elever och är då sökbar, men kan även utformas för
enskilda elever. Kommunen är skyldig att erbjuda yrkesintroduktion.
Målen för individuellt alternativ (IMIND) är att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Individuellt
alternativ ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Eleverna
kan på detta program läsa grundskoleämnen och hela eller delar av kurser i
gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen. Även andra insatser som
är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen. Utbildningen är öppen för elever som inte är behöriga till yrkesprogram och elever
från grundsärskolan. Kommunen är skyldig att erbjuda individuellt alternativ.
Språkintroduktion (IMSPR) ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt
till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, som möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Det är
huvudmannen som ska bedöma om invandrarelever har rätt att gå på språkintroduktion. Programmet får förutom språkundervisning innehålla grundskoleämnen som eleven inte har betyg i men behöver för fortsatt utbildning,
och gymnasieämnen. Programmet kan även innehålla andra insatser som är
gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Kommunen är skyldig att erbjuda
språkintroduktion.
En fristående skola som anordnar ett nationellt program får anordna preparandutbildning, individuellt alternativ och språkintroduktion. En fristående
skola som anordnar ett yrkesprogram får även anordna programinriktat individuellt val som är inriktat mot yrkesprogrammet samt yrkesintroduktion.

Delvis andra mål och syften än för individuellt program
Eftersom såväl målgrupperna som utbildningarnas mål, utformning och
innehåll inte är desamma för individuellt programmen enligt de tidigare
bestämmelserna och introduktionsprogrammen i Gy 2011, måste jämförelser
tolkas med försiktighet. Före reformen var hemkommunen skyldig att erbjuda
plats på individuellt program till de elever som inte hade kommit in på någon
gymnasieutbildning eller som hade avbrutit sina studier utan att ha börjat på
ett annat program. Det innebär att några av de elevgrupper som tidigare fått
plats på individuellt program inte har samma rätt att gå på introduktionsprogrammen. Det gäller elever som är behöriga till nationella program men som
inte kommit in på de program som de sökt, samt elever som avbryter studierna under terminen och inte anses ha synnerliga skäl för att få en plats på ett
54

Elever per programtyp och program

introduktionsprogram. Att behörighetsreglerna har skärpts för de nationella
programmen innebär dessutom att introduktionsprogrammen delvis är till för
andra elever än vad individuellt program var. Det är i den reformerade gymnasieskolan respektive huvudman som bedömer om en elev som är behörig till
ett nationellt program har synnerliga skäl att gå på ett introduktionsprogram.

Intervjustudie om introduktionsprogrammen
Skolverket redovisade i december 2012 en intervjustudie som bl.a. beskriver
hur ett urval kommuner organiserade introduktionsprogrammen.49 Intervjuer
med företrädare för elva kommuner visade att följande faktorer hade betydelse
för hur utbildningen på introduktionsprogrammen organiserades: kommunens
storlek, om skolan även erbjöd nationella program samt geografisk närhet till
grundskolor, andra gymnasieskolor, skolor med kommunal vuxenutbildning
respektive svenska för invandrare.
Det varierade om kommunernas verksamhet sades ha förändrats eller inte
jämfört med den som tidigare erbjöds som individuellt program.
En ståndpunkt som framkom är att det kan vara svårt att erbjuda eleverna en
så pass individanpassad utbildning som reformen kräver. Intervjustudien visar
att det fanns gymnasieskolor som inte hade beredskap att ta emot elever från
introduktionsprogram till nationella program under läsåret. En förutsättning för
att sådan övergång ska vara möjlig är, enligt intervjuerna, att eleven under sin tid
på introduktionsprogram har läst integrerat med ett nationellt program.
Intervjustudien visar vidare att det förekom såväl strikta som vida tolkningar
av vad som är att betrakta som synnerliga skäl för att behöriga elever ska kunna
bli mottagna på yrkesintroduktion och individuellt alternativ. En del kommuner uppfattade att den nya skollagen ställde väsentligt strängare krav på att
elever skulle få gå på introduktionsprogram än på individuellt program. Andra
kommuner uppfattade att kraven var ungefär desamma i den nuvarande och
den tidigare regleringen.

Elever på introduktionsprogram
Hösten 2012 gick drygt 22 700 elever på ett introduktionsprogram i årskurs
1. Det motsvarar 18 procent av samtliga elever som är rapporterade i årskursen. Av eleverna i årskurs 1 på ett introduktionsprogram var 15 500 nybörjare
i gymnasieskolan. Det innebär att en stor andel, 37 procent, av eleverna som
gick i årskurs 1 på ett introduktionsprogram hade gått i gymnasieskolan tidigare.

49.

Skolverket, 2012b.
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Diagram 3.1 visar dels hur eleverna fördelade sig på de olika programmen, dels
antalet elever i årskurs 1 per introduktionsprogram som var nybörjare i gymnasieskolan 2012, 2011 respektive 2010 eller tidigare.
Diagram 3.1 Antal elever i årskurs 1 hösten 2012. Fördelning efter startår i gymnasieskolan.
Språkintroduktion (IMSPR)

7 676

Individuellt alternativ (IMIND)

5 847

Yrkesintroduktion (IMYRK)

3 384

Programinriktat individuellt val (IMPRO)

3 353

Preparandutbildning (IMPRE)

2 470

Introduktionsprogram, totalt

22 730
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Som framgår av diagrammet hade språkintroduktion flest elever, följt av
individuellt alternativ. Språkintroduktion hade även flest elever som hade
gått i gymnasieskolan tidigare. Störst andel elever med tidigare erfarenhet av
gymnasieskolan fanns på individuellt alternativ. Rapporten återkommer till att
det sker en viss förflyttning av elever från andra introduktionsprogram till just
individuellt alternativ.
Introduktionsprogrammens andel av eleverna i årskurs 1 hade ökat med en
halv procentenhet från 2011. Elevminskningen på dessa program var mindre
än den generella elevminskningen i årskurs 1, knappt fyra procent jämfört med
sex. Diagram 3.2 visar andelen elever på respektive introduktionsprogram av
samtliga i årskurs 1 för 2011 och 2012.
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Diagram 3.2 Andel (procent) av samtliga elever i årskurs 1, hösten 2011 respektive hösten
2012.
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Diagrammet visar att det enda introduktionsprogram som minskade något var
preparandutbildning, men det är viktigt att notera att det finns en osäkerhet i
programvisa jämförelser av andelar mellan åren. Det var 2011, men inte året
därpå, möjligt att rapportera elever på ett ospecificerat introduktionsprogram,
vilket var fallet för närmare 1100 elever i årskurs 1. Detta medför att förändringar i andelar kan vara såväl underskattade vid minskning av elevantalet per
program, som överskattade vid ökning.
En hög andel elever i årskurs 1 på introduktionsprogram 2012 hade gått i
gymnasieskolan tidigare, men andelen nybörjarelever ökade med några procentenheter jämfört med året innan, från 60 till 63 procent.

Totalt gick mer än 30 000 elever
på introduktionsprogram hösten 2012
Eftersom introduktionsprogram inte alltid är uppdelade i årskurser redovisar
rapporten här antalet elever i både årskurs 1 och årskurs 2. Hösten 2012 fanns
elever i årskurs 1 och 2 på introduktionsprogram, och diagram 3.3 visar deras
fördelning på de olika introduktionsprogrammen i de årskurser (1 eller 2) som
är rapporterade hösten 2012, samt fördelning mellan nybörjare i gymnasieskolan 2012 eller tidigare.
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Diagram 3.3 Antal elever i årskurs 1 och 2. Fördelning efter startår i gymnasieskolan.
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Sammanlagt gick 30 400 elever i årskurserna 1 och 2 på introduktionsprogram
hösten 2012. Av diagrammet framgår också att drygt tusen nybörjarelever var
rapporterade i årskurs 2, framför allt på språkintroduktion. Elever som började
på ett introduktionsprogram läsåret 2011/12, efter 15 oktober inte syns i
statistiken för 2011 utan de framstår istället som nybörjare vid mätningen
15 oktober 2012. Det förklarar den stora andelen nybörjare i årskurs 2 på
språkintroduktion där elever tillkommer löpande under läsåret. Skolverket
kommer i kommande rapporteringar att beskriva förändringar som sker under
läsåret utifrån fler mätpunkter.

Stor andel elever på vissa introduktionsprogram på fristående skolor
De flesta elever på introduktionsprogram i årskurs 1 gick på en skola med
offentlig huvudman, och mindre än var tionde gick på en fristående skola.
Andelarna på fristående skola varierade mycket mellan de olika introduktionsprogrammen, från 22 procent på programinriktat individuellt val till en
procent av eleverna på språkintroduktion.
Från hösten 2011 till hösten 2012 ökade andelen elever i årskurs 1 som gick
på introduktionsprogram på fristående skolor från knappt sju till drygt åtta
procent. Diagram 3.4 illustrerar andelen elever i årskurs 1 på respektive introduktionsprogram som gick på fristående skolor 2011 och 2012.
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Diagram 3.4 Andel (procent) elever i årskurs 1 hösten 2011 och hösten 2012 som gick på
fristående skolor.
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Större andelar av eleverna på preparandutbildning och yrkesintroduktion gick
på en fristående gymnasieskola hösten 2012 jämfört med hösten 2011. Båda
åren hade programinriktat individuellt val störst andel elever på en fristående
skolor, följt av yrkesintroduktion.
Programinriktat individuellt val på flest skolenheter

Följande diagram visar antalet skolenheter med elever i årskurs 1 per program,
samt fördelningen mellan skolenheter med offentlig respektive enskild huvudman per program.
Diagram 3.5 Antal skolenheter med elever i årskurs 1 hösten 2012.
Fördelning per typ av huvudman.
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Programinriktat individuellt val var det introduktionsprogram som fanns på
flest skolenheter, och det fanns också på flest skolenheter med enskild huvudman. Individuellt alternativ och språkintroduktion fanns med få undantag på
skolenheter i offentlig regi.

Bakgrundsfaktorer varierar mellan olika introduktionsprogram
Könsfördelningen på introduktionsprogrammen var relativt jämn hösten
2012. Följande diagram redovisar andelen kvinnor respektive män i årskurs 1
på de olika introduktionsprogrammen.
Diagram 3.6 Andel (procent) kvinnor respektive män i årskurs 1, hösten 2012.
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På preparandutbildning och programinriktat individuellt val utgjorde kvinnorna nästan hälften av eleverna, medan de utgjorde en lägre andel på övriga
introduktionsprogram.
När det gäller föräldrars utbildningsnivå finns uppgifter endast tillgängliga
för 73 procent av eleverna. Motsvarande uppgift fanns för 98 procent av eleverna på nationella program. De andelar som rapporten redovisar är beräknade
enbart utifrån de elever som det finns kända uppgifter om. Av eleverna på
introduktionsprogram hade tolv procent minst en högutbildad förälder.
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Meritvärde från grundskolan är rapporterat för 59 procent av eleverna på
introduktionsprogram.50 Ett skäl till att meritvärde inte är rapporterat kan vara
att eleven var nyinvandrad och därför inte hade betyg från grundskolan. Andra
orsaker är att eleven har fått slutbetyg men meritvärdet inte kan matchas om
eleven t.ex. har skyddad identitet eller att eleven tidigare studerade i grundsärskolan och därmed inte har något meritvärde.51 Den här rapporten redovisar
de meritvärden som var inrapporterade för årskurs 9 i grundskolan i och tar
inte hänsyn till betyg från t.ex. sommarskola. Diagram 3.7 visar genomsnittliga meritvärden per program.
Diagram 3.7 Genomsnittligt meritvärde från årskurs 9 för elever i årskurs 1, hösten 2012.
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Högst meritvärde hade programinriktat individuellt val och lägst hade språkintroduktion. Det genomsnittliga meritvärdet var något högre för kvinnor än
för män på alla introduktionsprogram utom språkintroduktion.

Liten andel elever med behörighet till nationella program
Som tidigare nämnts krävs synnerliga skäl för att behöriga elever ska få studera
på yrkesintroduktion respektive individuellt alternativ. Preparandutbildningen
är däremot öppen för elever som är behöriga t.ex. till yrkesprogram, men inte
till ett visst högskoleförberedande program, vilket de kan sträva mot.
50. Andelen elever som har ett meritvärde rapporterat för respektive program är följande: programinriktat individuellt val 93 procent, preparandutbildningen 79 procent, yrkesintroduktion 78 procent, individuellt alternativ 70 procent samt språkintroduktion 21 procent. Den
låga andelen för språkintroduktion förklaras av att endast nyanlända elever går på programmet. Få har alltså gått i svensk grundskola och de som har gjort det har ett lågt meritvärde
eftersom de bara gått en kort tid i grundskolan när de fick sitt slutbetyg från årskurs 9.
51. Det gäller för alla uppgifter.
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Elever som var behöriga till nationella program fanns framför allt på preparandutbildning och yrkesintroduktion, där de i båda fallen utgjorde fyra
procent. De flesta av dem som bara var behöriga till yrkesprogram gick på
preparandutbildning. Majoriteten av eleverna som var behöriga till något
högskoleförberedande program gick på individuellt alternativ. På övriga introduktionsprogram var högst en procent av eleverna behöriga till ett nationellt
yrkesprogram från årskurs 9.
Det fanns 216 elever i årskurs 1 som gick på introduktionsprogram trots
att de var behöriga till samtliga nationella programmen. Dessa elever måste
bedömts ha synnerliga skäl.
Programinriktat individuellt val är det enda av introduktionsprogrammen
som har behörighetskrav. Två tredjedelar av programmets elever i årskurs 1
hösten 2012 hade uppnått denna behörighet i årskurs 9.

Individuellt program respektive
introduktionsprogram 2008–2012
Återigen vill Skolverket påpeka att jämförelser över tid måste tolkas med försiktighet, bl.a. eftersom introduktionsprogram har delvis andra målgrupper än
individuellt program enligt tidigare bestämmelser.
Tabell 3.1 redovisar antal och andel elever i årskurs 1 på individuellt program respektive introduktionsprogram 2008–2012.
Tabell 3.1 Antal och andel (procent) elever i årskurs 1 hösten 2008–2012 på individuellt
program respektive introduktionsprogram.
Elever i årskurs 1
Antal i gymnasieskolan
totalt
Antal på Individuellt
program och
introduktionsprogram
Andel (%) på Individuellt
program och introduktionsprogram

2008

2009

2010

2011

2012

151 943

147 753

142 276

132 861

125 217

23 325

22 696

22 305

23 554

22 730

15,4

15,4

15,7

17,7

18,2

Andelen elever i årskurs 1 på individuellt program var stabil åren före reformen, medan motsvarande andel på introduktionsprogrammen hittills varit
något större. Det har blivit vanligare bland både kvinnor och män att gå på
introduktionsprogram än det var på individuellt program tidigare.
Följande tabell handlar om antalet skolor och skolenheter som har haft
individuellt program respektive introduktionsprogram 2008–2012. Fristående
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skolor fick möjlighet att anordna individuellt program 1 juli 2006.52 Observera
att uppgifter från 2012 gäller skolenheter med introduktionsprogram, vilket
kan ha betydelse för antalet redovisade verksamheter i offentlig regi.
Tabell 3.2 Antal skolor/skolenheter med elever i årskurs 1 på individuellt program respektive
introduktionsprogram, hösten 2008–2012. Fördelning mellan offentliga och fristående skolor/
skolenheter.
Totalt

Offentliga

Fristående

442

429

13

433

420

13

446

430

16

553

419

134

Preparandutbildning (IMPRE)

245

207

38

Programinriktat individuellt val (IMPRO)

326

227

99

Yrkesintroduktion (IMYRK)

268

218

50

Individuellt alternativ (IMIND)

289

270

19

Språkintroduktion (IMSPR)

258

252

6

40

40

.

644

483

161

256

216

40

380

267

113

306

239

67

308

292

16

280

271

9

Individuellt program
2008
2009
2010
Introduktionsprogram
2011

Ej specificerat introduktionsprogram
2012
Preparandutbildning (IMPRE)
Programinriktat individuellt val (IMPRO)
Yrkesintroduktion (IMYRK)
Individuellt alternativ (IMIND)
Språkintroduktion (IMSPR)

Betydligt fler skolor respektive skolenheter hade något av introduktionsprogrammen 2011 och 2012 än antalet skolor som hade individuellt program
2008 till 2010. Framför allt hade antalet fristående skolor med introduktionsprogram mångdubblats jämfört med de som hade individuellt program åren
innan reformen infördes. Att antalet offentliga skolenheter med introduktionsprogram ökade 2012 efter att ett ganska stabilt antal skolor tidigare haft
introduktionsprogram respektive individuellt program, torde beror på skolenhetsbegreppet.

52. Genom lag (2006:391) om ändring i skollagen (1985:1100).
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Med ett undantag fanns alla introduktionsprogrammen på fler skolor i enskild
regi 2012, än året innan. Undantaget är att yrkesintroduktion fanns på något
färre skolor 2012.

Programbyten och avbrott
Redovisningen av programbyten och avbrott/studieuppehåll från introduktionsprogrammen sker, i likhet med för de nationella programmen, med
utgångspunkt i nybörjarelever i gymnasieskolan 2011. Av de drygt 14 100
nybörjareleverna på introduktionsprogram hösten 2011 gick ungefär 4 400 på
språkintroduktion, 3 200 på individuellt alternativ och runt 2 000 vardera på
preparandutbildning, programinriktat individuellt val respektive yrkesintroduktion. Dessutom var mer än 600 rapporterade utan inriktning.

Efter ett år gick var fjärde elev på ett nationellt program
Var fjärde elev som började på introduktionsprogram hösten 2011 hade bytt
till ett nationellt program ett år senare, 19 procent till ett yrkesprogram och
sex procent till ett högskoleförberedande program. Diagram 3.9 redovisar i
vilken utsträckning elever efter ett år gick kvar på samma utbildning, hade gått
vidare till nationella program eller ett annat introduktionsprogram respektive
gjort avbrott eller studieuppehåll. Uppföljningen omfattar inte i vilken grad
eleverna hade blivit sysselsatta på arbetsmarknaden.
Diagram 3.8 Andel (procent) nybörjare i årskurs 1 hösten 2011 som efter ett år gick kvar på
samma program, hade bytt program respektive gjort avbrott/studieuppehåll.
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Bytt till högskoleförberedande program

Avbrott/studieuppehåll

Nästan hälften av eleverna som börjat sina studier på introduktionsprogram,
45 procent, gick sitt andra studieår kvar på samma program. Bland elever
som hade börjat på preparandutbildning var andelen som gick kvar betydligt
mindre än på de övriga introduktionsprogrammen, vilket överensstämmer
med bestämmelserna för detta program. Som diagram 3.8 visar var språkintroduktion det introduktionsprogram som elever i störst utsträckning gick kvar
på efter ett år.
Det var vanligast att elever från preparandutbildning hade bytt till ett nationellt program, och elever från programinriktat individuellt val hade störst andel
byten till yrkesprogram. Detta ligger i linje med vad dessa program syftar till.
De flesta elever som hade gått över från introduktionsprogram till ett
nationellt program efter ett år gick då i årskurs 1. Sex procent av alla nybörjare
på introduktionsprogram hösten 2011 gick dock efter ett år i årskurs 2 på ett
yrkesprogram. Majoriteten av dessa hade börjat på programinriktat individuellt val.
Efter ett år hade 14 procent av nybörjareleverna på introduktionsprogram
från 2011 hoppat av eller gjort studieuppehåll. Störst var andelen avbrott/studieuppehåll för språkintroduktion, 23 procent.53

Störst andel byten till ett annat
introduktionsprogram från preparandutbildning
Följande diagram illustrerar mönstret för hur elever bytt från ett introduktionsprogram till ett annat. Diagrammet gäller elever som började sina studier
på introduktionsprogram i årskurs 1 hösten 2011 och vilket introduktionsprogram de bytt till hösten 2012.

53. Skolverkets officiella statistik, tabell 7 A för gymnasieskolan, alternativt programbladen.
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Diagram 3.9 Andel (procent) nybörjare i årskurs 1 hösten 2011 som bytt till ett annat
introduktionsprogram. Redovisning per program som eleven började på.
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Preparandutbildning hade störst andel byten till ett annat introduktionsprogram, följt av yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Sammantaget var
preparandutbildning ett program som elever bytte från men i mindre utsträckning till. Individuellt alternativ och yrkesintroduktion var program som elever
bytte både från och till. Programinriktat individuellt val bytte elever i mindre
utsträckning från, men i högre grad till. Språkintroduktion var ett program
som eleverna i mindre utsträckning bytte både till och från.
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4. Diskussion
och slutsatser

Diskussion och slutsatser
En uppföljning av gymnasiereformen bör ses i förhållande till de senare årens
sammanhang och förutsättningar. Reformen Gy 2011 infördes i en period
med kraftigt minskande ungdomskullar och utbudet av gymnasieutbildningar
hade ökat under lång tid, framför allt i fristående skolor. Det innebar i ett
nationellt perspektiv en situation med ett omfattande överutbud som för
gymnasieskolor medförde en stor konkurrens om elever, och för eleverna stora
valmöjligheter.54 Som rapporten visar förändrades också antalet skolor med
olika programtyper och program samtidigt som reformen infördes. Sammantaget har gymnasiemarknadens utbud av program förändrats kraftigt i den
reformerade gymnasieskolan.
Konkurrensen ställer krav på kommuners förmåga att anpassa sitt utbud
till ett osäkert elevunderlag och en föränderlig ansökningsbild, och att samtidigt erbjuda ungdomar ett allsidigt urval av program.55 Även fristående
gymnasieskolor behöver förhålla sig till elevminskningen och Skolverket har
tidigare påpekat att konkurrensen av allt att döma kommer att leda till att en
del gymnasieskolor lägger ner sin verksamhet, såväl offentliga som enskilda.56
Så har också skett, men nya gymnasieskolor har också startat. Andra skolor
har organiserats om och ändrat sina programutbud. Kartan över utbudet av
gymnasieutbildningar har kontinuerligt förändrats. Frågan är vilka av förändringarna som den här uppföljningen påvisar som beror på reformen och vilka
som beror på andra faktorer.
Gy 2011 syftade huvudsakligen till att förbättra elevers förberedelse för
antingen arbetsmarknaden eller högre studier, förtydliga programutbudet samt
öka genomströmningen i gymnasieskolan. För att uppnå syftet med reformeringen av gymnasieskolan höjde regeringen med Gy 2011 behörighetskraven
till nationella program, och förtydligade skillnader mellan yrkesprogram och
högskoleförberedande program. En skillnad är att alla yrkesprogram inte
längre ger grundläggande behörighet till högskola om inte eleven väljer vissa
kurser för att uppnå sådan behörighet.

Fortsatt minskad andel elever på yrkesprogram
Gymnasiereformen har följts av en kraftigare minskning av andelen elever på
yrkesprogram jämfört med på de tidigare yrkesförberedande programmen,
och en kraftigare ökning av andelen elever på högskoleförberedande program
54. Dock finns stor variation mellan olika regioner. Skolverket, 2011c, Skolverket, 2012c, Skolverket 2013a.
55. Skolverket, 2010.
56. Skolverket, 2008b, Skolverket, 2010.
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jämfört med på de tidigare studieförberedande programmen. Detta sagt med
reservation för att den förändrade programstrukturen begränsar möjligheten
att göra exakta jämförelser.

Vissa undantag från trenden i elevers
fördelning mellan programtyper
Hösten 2012 gick 29 procent av eleverna i årskurs 1 på yrkesprogram och
52 procent på högskoleförberedande program. Fem av de högskoleförberedande programmen var de fem största programmen, medan det sjätte högskoleförberedande programmet, det humanistiska, var det minsta nationella
programmet. Både kvinnor och män har i ökad utsträckning gått på högskoleförberedande program, men kvinnor har varit i majoritet på dessa program.
Kvinnornas dominans på högskoleförberedande program ökade ytterligare
2012 och mäns överrepresentation på yrkesprogram ökade samtidigt något.
Skillnaderna mellan andelen elever på respektive programtyper förstärktes ytterligare något 2012 jämfört med året innan. Dock finns en variation
mellan programmen, t.ex. ökade det industritekniska programmet som är ett
yrkesprogram något 2012, medan det humanistiska programmet som är ett
högskoleförberedande program minskade något. Båda dessa program var små.
Av eleverna på det industritekniska programmet gick en stor andel, två av tre,
på fristående skolor. Fristående skolor med detta program har tagit emot elever
med goda studieförutsättningar sett till elevernas genomsnittliga meritvärden
från årskurs 9 och föräldrars utbildningsnivå. Det har således funnits ett antal
utbildningar som varit attraktiva för elever med goda studieförutsättningar i
en del fristående skolor, även om programmet totalt hade en liten omfattning.
Vad den föreslagna förändringen, att industritekniska programmet ska ersättas
av en inriktning på teknikprogrammet, kommer innebära får framtida uppföljningar visa.
Det humanistiska programmet anordnades 2012 på lägst antal skolor av de
nationella programmen, och i liten omfattning på fristående skolor. En minskad andel av eleverna gick också på det estetiska programmet 2012 jämfört
med året innan. Detta program ökade dock kraftigt året innan, vilket innebär
att en större andel av eleverna i årskurs 1 ändå gick på estetiska programmet
2012 än före reformen. Om ökningen 2011 hade samband med att programmets inriktning estetik och media tillkom genom reformen kan rapporten inte
ge svar på eftersom elevers fördelning på inriktningar ännu inte är analyserade.
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Färre fristående skolor med yrkesprogram
Andelen elever på yrkesförberedande program i årskurs 1 som gick på fristående skolor minskade för första gången hösten 2010, och sedan ytterligare
gällande yrkesprogram året därpå. Antalet fristående skolor som anordnade
yrkesprogram ökade före reformen, men har minskat sedan hösten 2011, i
varierad omfattning.57 Sammantaget började dock minskningen av antalet
skolor med yrkesprogram ett år senare än minskningen av andelen elever på
yrkesförberedande program i årskurs 1 som gick på fristående skolor.
Det minskade antalet skolor som har olika program måste delvis förstås mot
bakgrund av den generella elevminskningen, men antalet fristående skolor
med yrkesprogram minskade i större utsträckning än antalet med högskoleförberedande program.
Jämförelser av ett urval program, vilka Skolverket har bedömt är nära
besläktade enligt de tidigare bestämmelserna och Gy 2011, visar en samvariation mellan förändringar från 2010 till 2011 gällande för antalet skolor med
dessa program och andelen elever som gick på programmen. Antalet fristående
skolor med respektive program samvarierade också med andelen elever på
programmen som gick på fristående skolor. Att antalet fristående skolor med
yrkesprogram minskade i samband med att Gy 2011 infördes kan därmed ha
påverkat elevers fördelning mellan program. Det går därmed att dra slutsatsen
att det finns ett samband mellan utbudet av program och hur elever fördelar
sig på programmen.
Det genomsnittliga meritvärdet på yrkesförberedande
program sjönk redan före reformen
Andelen kvinnor på yrkesprogram sjönk i samband med att Gy 2011 infördes.
Det genomsnittliga meritvärdet från årskurs 9 hade börjat sjunka på yrkesförberedande program redan tidigare, vilket också andelen elever på denna
programtyp hade gjort. Det innebär att den förändrade elevsammansättningen
på yrkesförberedande respektive yrkesprogram hade börjat före reformen och
åtminstone inte enbart är en följd av denna. Av de program som Skolverket
har jämfört över tid har det genomsnittliga meritvärdet sjunkit konstant sedan
2008 för elever på bygg-/bygg och anläggningsprogrammet, vilket är ett exempel. Det genomsnittliga meritvärdet för elever på vård- och omsorgsprogrammet sjönk däremot direkt när reformen infördes jämfört med på det tidigare
omvårdnadsprogrammet. Samtidigt ökade andelen kvinnor på detta program.
Det ligger nära till hands att söka samband mellan reformen och förändrad
57. Vård- och omsorgsprogrammet fanns på väsentligt färre fristående skolor 2011 än 2010,
men 2012 fanns programmet på en skola mer än föregående år.
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elevsammansättning på vissa program, mer än på andra. Den ändrade elevsammansättningen på yrkesprogram behöver analyseras i relation till fler faktorer
än den införda reformen.

Möjliga orsaker till elevers fördelning
per typ av program och program
Överskottet på gymnasieplatser innebär att skolor i allt högre grad konkurrerar
om elever. Tidigare behövde elever i större utsträckning konkurrera om platser
på olika utbildningar och skolor, om än i varierande grad mellan olika regioner.58 Det går inte att säga om elever även tidigare i större utsträckning hade
velat gå på studieförberedande program än vad de gjorde. Oavsett hur de har
sökt kan de ha anpassat sina val efter vad de uppfattat att de har haft möjlighet
att komma in på.
Skolverkets intervjustudie om gymnasievalet på olika typer av gymnasiemarknader visar att en orsak till att en del ungdomar valt bort yrkesprogram i
den reformerade gymnasieskolan är att dessa program inte längre automatiskt
ger grundläggande högskolebehörighet.59 Ytterligare en orsak som framkommer är att ungdomar som är osäkra på sin framtid och sitt kommande yrkesliv
kan uppleva att yrkesprogrammen är för starkt specialiserade. Intervjustudien
visar också att en del ungdomar är påverkade av såväl studie- och yrkesvägledare som föräldrar att välja ett högskoleförberedande program för att få den
grundläggande behörigheten till högre studier. Framför allt visar dock studien
att gymnasievalet görs i ett sammanhang, där valet påverkas av faktorer som
det lokala och regionala utbudet av gymnasieutbildningar, lokal arbetsmarknad, närhet till högskola eller universitet samt utbildningstraditioner. För en
del elever i regioner med stort utbud är val av skola minst lika viktigt som
val av program. Även pendlingsavstånd till olika utbildningar är en faktor
som enligt studien påverkar hur elever väljer. När kommuner samverkar om
gymnasieutbildningar kan en del program koncentreras till vissa orter, vilket
kan innebära stora pendlingsavstånd för elever från andra delar av samverkansområdena. I praktiken kan koncentration av program till vissa orter leda till att
ungdomar som är bosatta på andra orter upplever ett minskat utbildningsutbud.
Även bland de nationella programråden i gymnasieskolan finns uppfattningen att elever valt bort yrkesprogram på grund av att dessa inte per automatik ger grundläggande behörighet till högskolestudier.60 En erfarenhet är
vidare att ungdomars intresse för yrkesprogram minskar när inte alla program
58. Skolverket, 2010.
59. Skolverket, 2013a.
60. Skolverket 2013d.
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och inriktningar anordnas i deras närområde, vilket också överensstämmer
med vad Skolverkets intervjustudie om gymnasieval visar. Ytterligare en möjlig
orsak till att elever inte väljer vissa yrkesprogram är att programmens namn
kan vara missvisande för en del av deras inriktningar. Ett exempel är att barnoch fritidsprogrammet inte talar om att det innehåller inriktningen socialt arbete.
Det kan enligt programråden också vara svårt att anordna arbetsplatsförlagt
lärande i den utsträckning som krävs, vilket kan försvåra för skolor att ha en del
yrkesprogram. Om program eller inriktningar läggs ner på grund av få sökande
kan det enligt vissa programråd också bli svårt att återuppta dem senare, eftersom utrustning, material och lärarkompetens kan ha gått förlorade.

Möjliga konsekvenser av minskad andel elever på yrkesprogram
Det är svårt för huvudmän att anordna utbildningar som få elever väljer.
Däremot är det gynnsamt för huvudmän att anordna program som är populära hos ungdomar. Därmed kan det uppstå såväl positiva som negativa spiraler
för elevutvecklingen på olika program. Om utbudet av ett visst program ökar
i samma region kan det innebära dels att det blir lättare att komma in på programmet, dels att olika skolor med samma program kan locka fler elever med
olika preferenser.61 Ett ökat utbud kan också medföra att programmet blir mer
tillgängligt geografiskt för fler elever och därmed mer attraktivt. Ett minskat
utbud av program eller inriktningar kan göra det svårt för elever som inte vill
flytta att gå dessa utbildningar. Den minskade andelen elever på yrkesprogram
skulle kunna kopplas till ett minskat utbud av yrkesprogram på framför allt
fristående skolor. De ökade andelarna elever på det estetiska programmet och
teknikprogrammet i samband med att Gy 2011 infördes skulle kunna relateras
till det ökade utbudet av programmen i framför allt fristående skolor. Även om
andelen elever på det estetiska programmet sedan 2012 minskade mer än den
generella elevminskningen, kvarstår att en betydligt större andel av elevkullen
gick på programmet då, än före reformen.
Offentliga huvudmän kan genom samverkan fördela mindre efterfrågade
program mellan sig, och fristående huvudmän kan avveckla både program och
skolor. Elevers gymnasieval påverkar således det framtida utbudet av program,
vilket i sin tur påverkar framtida val.
Varje kommun ansvarar enligt skollagen för att ungdomarna i kommunen
erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. Vilka utbildningar som erbjuds
och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn
till ungdomarnas önskemål.62 Dessutom ska utbildningen i gymnasieskolan

61. Skolverket, 2010.
62. 15 kap. 30§ skollagen.
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vara en bas för rekryteringar till den nationella och regionala kompetensförsörjningen för arbetslivet och för rekrytering till högskolan.63 Dessa aspekter
kan komma i konflikt då andelen elever som går på yrkesprogram minskar och
utbudet av gymnasieplatser är överdimensionerat kan medföra att program
koncentreras till vissa orter och på andra orter kan det bli svårt att matcha
arbetsmarknadens efterfrågan.64 Det uppdelade huvudmannaskapet försvårar
en kommunal styrning av vilka gymnasieprogram som anordnas. Som Skolverket tidigare har påpekat varierar andelen elever på yrkesprogram stort mellan
olika regioner.65
Det låga och minskade antalet elever på det humanistiska programmet kan
medföra samma process som för vissa yrkesprogram, dvs. att skolor inte längre
anordnar programmet. Detta kan i sin tur leda till att det blir ett underskott på
sökande till högre utbildningar inom t.ex. klassiska språk och därmed svårigheter för högskolor att anordna dessa utbildningar. Den stora andelen elever
på de andra högskoleförberedande programmen kan också ses som en obalans i
relation till det minskade antalet platser vid universitet och högskolor. Antalet
platser i den högre utbildningen minskade 2012 jämfört med åren innan, som
ett resultat av att en tillfällig ökning av anslagen upphörde.66 Som situationen
ser ut kommer det att finnas färre platser på högskolan samtidigt som det blir
fler elever på de högskoleförberedande programmen. Effekten av detta kommer att bli märkbar i synnerhet när elevkullarna åter ökar efter 2015, beroende
på hur elever då fördelar sig mellan programtyperna.
Att färre elever väljer yrkesprogram och fler väljer högskoleförberedande
program, undantaget humanistiska programmet, kan få konsekvenser som svårighet att matcha arbetsmarknadens behov och obalans mellan antalet sökande
och antalet platser på högre utbildningar. Scenarier som inte är önskvärda för
samhället är att kompetens saknas för de arbeten som behöver bli utförda och
att vissa yrken saknar arbetskraft. För individen är det inte bra att sakna rätt
kompetens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden och kanske inte heller ha
tillräckliga studiemeriter för att antas till högre utbildning. Det sistnämnda
anknyter till behovet av en väl fungerande studie- och yrkesvägledning.

63. 15 kap. 3§ skollagen.
64. Skolverket 2013e.
65. Se. Skolverket, 2012c, Skolverket, 2013e, samt uppgifter i Skolverkets statistikdatabas för
jämförelsetal.
66. http://www.uk-ambetet.se/nyheter/farrestudenterihogskolanefterfleraarsuppgang.5.4149f55
713bbd91756380004498.html
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Bytesmönster och omstarter viktiga att följa löpande
Andelen elever på högskoleförberedande program som bytte program minskade något för nybörjareleverna 2011, jämfört med nybörjarna på studieförberedande program 2010. Bland nybörjarelever från yrkesprogram 2011 var
andelen som bytte program densamma som året innan.
Elever som bytte program bytte oftast till samma typ av program som de
börjat på. Andelen elever som startade om var mindre för nybörjarelever som
börjat på högskoleförberedande program än för elever på yrkesprogram hösten
2011. Om detta beror på att högskoleförberedande program är mer kompatibla än yrkesprogram, eller på det faktum att elever på högskoleförberedande
program har bättre studieförutsättningar går inte att säga utifrån statistiken.
Andelen elever som hade startat om efter att ha bytt program ökade något
bland nybörjarna 2011 på högskoleförberedande program jämfört med bland
nybörjareleverna på studieförberedande program året innan. Däremot minskade andelen något bland elever på yrkesprogram. Andelen elever som startar
om i årskurs 1 efter ett år påverkar genomströmningen i gymnasieskolan,
varför detta är viktigt att återkomma till i kommande uppföljningar. Än är det
för tidigt att dra några slutsatser om hur Gy 2011 påverkar omfattningen av
omstarter.

Ökad andel elever på introduktionsprogram
totalt och på fristående skolor
Nästan var femte elev i årskurs 1 i gymnasieskolan gick hösten 2012 på ett
introduktionsprogram, vilket var en något större andel än året innan. En stor
andel, 37 procent, av eleverna i årskurs 1 på introduktionsprogram 2012 hade
tidigare erfarenhet av gymnasieskolan. En anledning kan vara att elever bytt
mellan introduktionsprogram och börjat om i årskurs 1. Det är också viktigt
att minnas att introduktionsprogram inte behöver vara organiserade i årskurser, även om eleverna är rapporterade så. Någon enstaka procent av nybörjareleverna i årskurs 1 på nationella program 2011 hade också bytt till introduktionsprogram ett år senare. Dessa måste ha bedömts ha särskilda skäl.
Antalet elever ökade främst på språkintroduktion 2012 jämfört med året
innan, varav de flesta var nybörjare i gymnasieskolan. Den totala ökningen
måste således ses i relation till invandring av elever i gymnasieåldern.
Sedan Gy 2011 infördes har en större andel av eleverna på introduktionsprogram gått på fristående skolor, än andelen elever på individuellt program
gjorde tidigare. Introduktionsprogram har tillkommit på väsentligt fler fristående gymnasieskolor, jämfört med antalet skolor som tidigare hade individuellt program. En möjlig bidragande orsak kan vara att en del fristående skolor
kunnat anordna dessa program i sin befintliga organisation, inte minst med
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tanke på att andelen elever på yrkesprogram som går i fristående skolor minskat. Eleverna på yrkesprogram var också färre 2012 än föregående år, liksom
den totala elevkullen. En del fristående skolor torde redan ha haft tillgång på
lärare, lokaler och platser för arbetsförlagt lärande. Andelen elever på preparandutbildning i årskurs 1 ökade på fristående skolor hösten 2012 jämfört
med året innan, vilket på motsvarande sätt kan ha samband med att fristående
skolor även minskat sina andelar av eleverna på högskoleförberedande program.
Andelen elever i årskurs 1 på introduktionsprogram är ett par procentenheter större än andelen elever på individuellt program tidigare. En anledning kan
vara skärpta behörighetsregler till nationella program som gör att fler elever
inte är behöriga till de nationella programmen.

Tecken på att fler elever än det var tänkt gick
kvar på vissa introduktionsprogram efter ett år
Bytesmönster på olika introduktionsprogram ger en indikation på hur programmen har fungerat i förhållande till sina syften. Hälften av eleverna gick
över till nationella program från preparandutbildning, och en fjärdedel gick
över från detta till andra introduktionsprogram. Det sistnämnda ligger inte i
linje med syftet med preparandutbildning. Möjligen har skolor, studie- och
yrkesvägledare och elever har haft svårt att bedöma vilka som har förutsättningar att klara kraven på preparandutbildning. Kanske kan den minskade
andelen elever på preparandutbildning 2012 tyda på ändrade praktiker när det
gäller att ta emot, rekommendera eller styra elever till detta program, liksom
ändrade önskemål från elever. Uppföljningar på sikt får visa om det ligger
något i detta resonemang.
Skolverkets intervjustudie 2012 om introduktionsprogram gav exempel på
att elever som inte klarade av att nå önskad behörighet efter ett år på preparandutbildning kunde fortsätta sina studier på individuellt alternativ.67 Detta
behöver inte innebära något misslyckande för varken eleven eller skolan. Om
elever med sådant bytesmönster sedan lyckas nå den behörighet till nationella
program som de önskar eller om de får stöd att justera sina framtidsplaner, kan
dessa elever förhoppningsvis komma vidare till studier eller arbete.
Mer än hälften av eleverna på programinriktat individuellt val gick kvar på
samma utbildning efter ett år. De övriga eleverna hade framför allt bytt till ett
yrkesprogram och andelen som bytt till andra introduktionsprogram var liten.
Även för detta program får framtida uppföljningar visa i vilken utsträckning
det fungerar enligt sitt syfte, dvs. att eleverna ska bli antagna och ha förutsättningar att slutföra ett yrkesprogram.
67. Skolverket, 2012b.
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Både yrkesintroduktion och individuellt alternativ ska förbereda elever för
studier i riktning mot ett yrkesprogram, eller för arbetslivet. Hur väl utbildningar på programmen lever upp till dessa mål kommer att visa sig först på sikt.
Nästan hälften av eleverna går kvar på dessa introduktionsprogram efter ett år,
vilket är svårt att värdera utan att känna till elevernas individuella studieplaner.
Detsamma gäller för byten mellan dessa två introduktionsprogram. En viss andel
byten till programinriktat individuellt val ligger i linje med hur det är tänkta att
fungera, liksom byten från individuellt alternativ till preparandutbildning.
Att en stor andel elever gick kvar på språkintroduktion sitt andra studieår är
viktigt att följa upp och analysera inför kommande avrapporteringar. Programmet är öppet för ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige. Avsikten med
programmet är att elever så snart som deras språkkunskaper tillåter ska gå
vidare till ett annat introduktionsprogram eller ett nationellt program.
Andelen som gör avbrott/studieuppehåll var större från introduktionsprogram än från nationella program bland nybörjarna i årskurs 1 från 2011, och
särskilt stor från språkintroduktion. Även detta är väl värt att fortsatt följa och
analysera.

Skolverkets slutsatser
Skolverket konstaterar att inte bara elevernas fördelning på programtyp har
förändrats sedan Gy 2011 infördes, utan också utbudet av program. Det är
svårt att avgöra vilka förändringar av utbudet och efterfrågan som beror på
reformen, och vilka som beror på andra faktorer, t.ex. minskade elevkullar och
ökad konkurrens om elever.
Utbudet av gymnasieprogram framöver påverkas av elevernas gymnasieval,
eftersom huvudmän har svårt att anordna utbildningar som få elever väljer,
medan det är gynnsamt att anordna program som är populära. Elevers gymnasieval påverkar därmed det kommande utbudet. Det kan uppstå såväl positiva
som negativa spiraler för elevutvecklingen på olika program.
Orsaker till den minskande andelen elever på yrkesprogram behöver fortsatt
analyseras både nationellt, regionalt och lokalt, med hänsyn till variationen mellan programmen. En väl fungerande studie- och yrkesvägledning är viktig för att
elever ska kunna ta ställning till vilka möjligheter som olika program erbjuder.
De fem introduktionsprogrammen bör inte bara jämföras med varandra,
utan framöver även analyseras utifrån sina specifika syften. Att andelen elever
på introduktionsprogram och framför allt språkintroduktion ökat är också
särskilt viktig att följa framöver. Likaså är det viktigt att fortsatt följa upp och
analysera de stora andelarna elever på programinriktat individuellt val och
språkintroduktion som fanns kvar på samma program efter ett år, liksom varför andelen elever som gjort avbrott från språkintroduktion är särskilt stor.
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1 352
1 968
2 930
2 486
1 390
3 142

   Hotell och turism (HT)

   Industriteknik (IN)

   Naturbruk (NB)

    Restaurang och livsmedel (RL)

    VVS och fastighet (VF)

    Vård och omsorg (VO)

65 646
10 377

  Högskoleförberedande program

   Ekonomi (EK)

342

3 070

   Hantverk (HV)

   Riksrekryterande utbildningar (RX)

2 836

   Handels och administration (HA)

7 143

47 366

295

2 457

987

2 112

1 618

1 313

1 007

1 501

2 026

3 142

3 636

5 259
3 860

    El och energi (EE)

    Fordons och transport (FT)

4 227

5 128

    Bygg och anläggning (BA)

2 559

26 880

3 078

36 841

74 246

    Barn och fritid (BF)

  Yrkesprogram

102 487

Nationella program

68,8

72,2

86,3

78,2

71,0

85,0

55,2

66,7

74,5

48,9

71,4

81,4

69,1

82,4

83,1

73,0

72,4

75,9

Andel (%)

Antal
95 082

Antal
125 217

Program

Gymnasieskolan totalt

Offentlig huvudman

Alla
elever

Tabell 1. Elever i årskurs 1 hösten 2012, per typ av huvudman och kön.

3 234

18 280

47

685

403

374

1 312

655

345

1 569

810

718

1 623

901

519

9 961

28 241

30 135

Antal

31,2

27,8

13,7

21,8

29,0

15,0

44,8

33,3

25,5

51,1

28,6

18,6

30,9

17,6

16,9

27,0

27,6

24,1

Andel (%)

Enskild huvudman

5 311

34 986

50

2 567

37

1 430

2 019

215

1 065

2 841

1 659

577

222

487

1 893

15 062

50 048

59 306

Antal

51,2

53,3

14,6

81,7

2,7

57,5

68,9

10,9

78,8

92,5

58,5

14,9

4,2

9,5

61,5

40,9

48,8

47,4

Andel (%)

Kvinnor
Antal

5 066

30 660

292

575

1 353

1 056

911

1 753

287

229

1 177

3 283

5 037

4 641

1 185

21 779

52 439

65 911

Män

48,8

46,7

85,4

18,3

97,3

42,5

31,1

89,1

21,2

7,5

41,5

85,1

95,8

90,5

38,5

59,1

51,2

52,6

Andel (%)
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2 470
3 353
3 384
5 847
7 676

  Preparandutbildning (IMPRE)

   Programinriktat individuellt val (IMPRO)

  Yrkesintroduktion (IMYRK)

   Individuellt alternativ (IMIND)

  Språkintroduktion (IMSPR)

22 730

1 161

   International Baccalaurate (IB)

Introduktionsprogram

9 013

11 518

14 559
20 283

   Naturvetenskap (NA)

   Samhällsvetenskap (SA)

   Teknik (TE)

907

1 036

   Humanistiska (HU)

7 578

5 711

2 756

2 611

2 180

20 836

1 031

6 509

14 575

5 683

9 217

   Estetiska (ES)

Antal

98,7

97,7

81,4

77,9

88,3

91,7

88,8

72,2

71,9

79,1

87,5

61,7

Andel (%)

Offentlig huvudman

Antal

Program

Alla
elever

98

136

628

742

290

1 894

130

2 504

5 708

3 041

129

3 534

1,3

2,3

18,6

22,1

11,7

8,3

11,2

27,8

28,1

20,9

12,5

38,3

Andel (%)

Enskild huvudman
Antal

2 807

2 450

1 203

1 639

1 159

9 258

705

1 456

12 878

7 696

831

36,6

41,9

35,5

48,9

46,9

40,7

60,7

16,2

63,5

52,9

80,2

66,3

Andel (%)

Kvinnor
6 109

Antal

Män

4 869

3 397

2 181

1 714

1 311

13 472

456

7 557

7 405

6 863

205

3 108

Antal

63,4

58,1

64,5

51,1

53,1

59,3

39,3

83,8

36,5

47,1

19,8

33,7

Andel (%)

Tabell 2A. Elever i årskurs 1 på nationella program, hösten 2012.
Fördelning efter startår i gymnasieskolan.
Alla
Program

Därav startår i gymnasieskolan

elever

2012 (nybörjare)

Antal

Antal

2011 eller tidigare

Andel (%)

Antal

102 487

90 643

88,4

11 844

11,6

36 841

29 030

78,8

7 811

21,2

   Barn och fritid (BF)

3 078

2 291

74,4

787

25,6

   Bygg och anläggning (BA)

5 128

4 139

80,7

989

19,3

   El och energi (EE)

5 259

4 414

83,9

845

16,1

   Fordons och transport (FT)

3 860

2 917

75,6

943

24,4

2 836

2 067

72,9

769

27,1

3 070

2 385

77,7

685

22,3

1 352

1 068

79,0

284

21,0

1 968

1 557

79,1

411

20,9

84,1

465

15,9

Nationella program
Yrkesprogram

  Handel och administration (HA)
  Hantverk (HV)
  Hotell och turism (HT)
  Industriteknik (IN)
  Naturbruk (NB)

Andel (%)

2 930

2 465

   Restaurang och livsmedel (RL)

2 486

1 974

79,4

512

20,6

   VVS och fastighet (VF)

1 390

1 149

82,7

241

17,3

   Vård och omsorg (VO)

3 142

2 309

73,5

833

26,5

342

295

86,3

47

13,7

65 646

61 613

93,9

4 033

6,1

  Ekonomi (EK)

10377

9 891

95,3

486

4,7

  Estetiska (ES)

9217

8 226

89,2

991

10,8

  Humanistiska (HU)

1036

955

92,2

81

7,8

   Riksrekryterande utbildningar (RX)
Högskoleförberedande program

  Naturvetenskap (NA)
  Samhällsvetenskap (SA)
  Teknik (TE)
   International Baccalaureate (IB)
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14559

13 969

95,9

590

4,1

20283

18 906

93,2

1 377

6,8

9013

8 573

95,1

440

4,9

1161

1 093

94,1

68

5,9

Tabell 2B. Elever i årskurs 1 på introduktionsprogram, hösten 2012.
Fördelning efter startår i gymnasieskolan.

Program
Introduktionsprogram

Därav startår i gymnasieskolan

Alla
elever

2012 (nybörjare)

Antal

Antal

Andel (%)

22 730 14 394

63,3

2011
Antal

2010 eller tidigare

Andel (%)

Antal

Andel (%)

4 815

21,2

3 521

15,5

Preparandutbildning
(IMPRE)

2 470

1 741

70,5

414

16,8

315

12,8

Programinriktat
individuellt val
(IMPRO)

3 353

2 250

67,1

682

20,3

421

12,6

Yrkesintroduktion
(IMYRK)

3 384

1 960

57,9

735

21,7

689

20,4

Individuellt
alternativ (IMIND)

5 847

3 468

59,3

1 267

21,7

1 112

19,0

Språkintroduktion
(IMSPR)

7 676

4 975

64,8

1 717

22,4

984

12,8
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Tabell 3. Genomsnittligt meritvärde från grundskolan, per typ av huvudman och kön.
Elever i årskurs 1 hösten 2012.
Genomsnittligt meritvärde från grundskolan

Program
Nationella program
Yrkesprogram

Alla
elever

Offentlig
huvudman

Enskild
huvudman

Kvinnor

Män

216

218

212

228

205

175

184

172

177

178

   Barn och fritid (BF)

174

174

175

178

168

   Bygg och anläggning (BA)

174

179

153

181

174

   El och energi (EE)

180

185

169

191

180

   Fordons och transport (FT)

159

162

146

166

158

  Handels och administrations (HA)

171

171

170

178

161

  Hantverk (HV)

184

195

174

185

171

183

185

177

188

167

176

160

210

205

173

194

188

201

197

185

179

179

180

186

169

154

184

171

  Hotell och turism (HT)
  Industriteknik (IN)
  Naturbruk (NB)
   Restaurang och livsmedel (RL)
   VVS och fastighet (VF)

172

179

   Vård och omsorg (VO)

178

178

178

181

167

   Riksrekryterande utbildningar (RX)

203

207

181

226

199

Högskoleförberedande program

238

241

232

247

229

  Ekonomi (EK)

237

236

238

247

226

  Estetiska (ES)

220

222

217

227

206

  Humanistiska (HU)

244

244

237

247

230

  Naturvetenskap (NA)

267

267

267

274

259

  Samhällsvetenskap (SA)

231

232

228

239

216

  Teknik (TE)

228

232

216

253

223

258

260

229

264

247

   International Baccalaureate (IB)

Kommentar: Det genomsnittliga meritvärdet varierar mellan 10 och 320. I beräkningen av genomsnittligt
meritvärde ingår elever som har ett meritvärde inom detta intervall.
Av eleverna i årskurs 1 hösten 2012, saknade 2 730 elever (3 procent) på nationella program uppgift om
meritvärde.
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Tabell 4. Antal skolenheter och genomsnittligt antal elever per skolenhet.
Elever i årskurs 1 hösten 2012.
Genomsnittligt antal elever
per skolenhet

Antal skolenheter
Program

Alla

Offentliga Fristående

Alla

Offentliga Fristående

Yrkesprogram
Barn och fritid (BF)

188

143

45

16

18

12

Bygg och anläggning (BA)

227

151

76

23

28

12

El och energi (EE)

275

156

119

19

23

14

Fordon och transport (FT)

198

134

64

19

23

11

Handel och administration
(HA)

200

133

67

14

15

12

Hantverk (HV)

184

81

103

17

19

15

Hotell och turism (HT)

102

71

31

13

14

11

Industriteknik (IN)

159

123

36

12

11

18

Naturbruk (NB)

107

50

57

27

32

23

Restaurang och livsmedel
(RL)

145

110

35

17

19

11

VVS och fastighet (VF)

110

69

41

13

14

10

Vård och omsorg (VO)

180

133

47

17

18

15

18

15

3

19

20

16

Ekonomi (EK)

293

181

112

35

39

29

Estetiska (ES)

274

147

127

34

39

28

Riksrekryterande
utbildningar (RX)
Högskoleförberedande
program

Humanistiska (HU)

69

54

15

15

17

9

Naturvetenskap (NA)

363

246

117

40

47

26

Samhällsvetenskap (SA)

471

279

192

43

52

30

Teknik (TE)

266

171

95

34

38

26

30

25

5

39

41

26

International Baccalaureate
(IB)
Introduktionsprogram
Preparandutbildning (IMPRE)

256

216

40

10

10

7

Programinriktat individuellt
val (IMPRO)

380

267

113

9

10

7

Yrkesintroduktion (IMYRK)

306

239

67

11

12

9

Individuellt alternativ
(IMIND)

308

292

16

19

20

9

Språkintroduktion (IMSPR)

280

271

9

27

28

11
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85

86
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4 796

4 764

2 994

2 500

2 941

1 217

1 555

2 714

2 347

1 233

El och energi (EE)

Fordons och transport FT)

Handels och
administration (HA)

Hantverk (HV)

Hotell och turism (HT)

Industriteknik (IN)

Naturbruk (NB)

Restaurang och livsmedel
(RL)

VVS och fastighet (VF)

Yrkesprogram

Bygg och anläggning (BA)

32 788

Nationella program

2 898

96 898

Program vid studiestart

Barn och fritid (BF)

Totalt
Antal

876

1 944

1 522

1 012

892

1 519

1 799

2 490

3 295

3 958

2 352

23 942

69 713

Offentlig
Antal

357

403

1 192

543

325

1 422

701

504

1 469

838

546

8 846

27 185

Enskild
Antal

Antal nybörjare i årskurs 1
hösten 2011

0,9

1,6

0,8

1,2

1,3

1,4

1,8

1,7

0,8

0,8

1,5

1,2

1,7

Totalt
Andel
(%)

0,5

1,5

1,1

1,4

1,5

1,0

1,4

1,6

0,6

0,6

1,4

1,1

1,6

Offentlig
Andel
(%)

2,0

2,2

0,3

0,9

0,9

1,9

2,7

1,8

1,2

1,7

2,0

1,5

2,0

Enskild
Andel
(%)

Gjort avbrott/studieuppehåll
därav

7,9

10,3

9,3

10,3

12,7

11,7

10,7

7,7

9,8

7,4

11,4

9,7

9,2

Totalt
Andel
(%)

6,1

10,4

9,2

10,8

12,7

8,6

10,2

7,3

8,3

6,1

10,3

8,6

8,4

Offentlig
Andel
(%)

Bytt program
därav

12,3

9,7

9,5

9,4

12,6

15,0

12,0

9,7

13,2

13,8

16,1

12,6

11,2

Enskild
Andel
(%)

91,2

88,1

89,9

88,5

86,0

86,8

87,5

90,6

89,4

91,7

87,1

89,1

89,1

Totalt
Andel
(%)

93,5

88,1

89,7

87,8

85,9

90,4

88,4

91,0

91,1

93,3

88,4

90,3

90,0

Offentlig
Andel
(%)

85,7

88,1

90,2

89,7

86,5

83,1

85,3

88,5

85,6

84,5

81,9

86,0

86,9

Enskild
Andel
(%)

Gick på samma program
därav

Därav Andelen elever som andra studieåret (hösten 2012):

Tabell 5. Antal nybörjare i årskurs 1 hösten 2011 samt andelen av dessa som efter ett år hade gjort avbrott/studieuppehåll,
bytt program respektive gick kvar på samma program, per typ av huvudman.

Elever per programtyp och program
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19 861

Samhällsvetenskap (SA)

1 096

14 824

Naturvetenskap (NA)

International
Baccalaureate (IB)

1 102

Humanistiska (HU)

8 630

9 083

Estetiska (ES)

Teknik (TE)

9 514

Ekonomi (EK)

64 110

276

Riksrekryterande utbildningar (RX)

Högskoleförberedande
program

2 553

Vård och omsorg (VO)

Program vid studiestart

Totalt
Antal

1 006

6 227

14 051

11 496

949

5 624

6 418

45 771

228

2 055

Offentlig
Antal

90

2 403

5 810

3 328

153

3 459

3 096

18 339

48

498

Enskild
Antal

Antal nybörjare i årskurs 1
hösten 2011

8,6

0,7

2,0

2,2

3,6

1,5

1,8

1,9

0,7

1,1

Totalt
Andel
(%)

7,8

0,6

2,0

1,9

3,5

1,3

1,7

1,8

0,9

1,2

Offentlig
Andel
(%)

17,8

1,0

2,3

3,2

4,6

1,6

2,1

2,2

0,0

1,0

Enskild
Andel
(%)

Gjort avbrott/studieuppehåll
därav

13,1

11,2

8,0

9,6

15,5

7,8

7,7

9,0

12,0

9,4

Totalt
Andel
(%)

13,1

10,2

7,2

9,2

14,4

6,6

7,3

8,4

13,6

8,0

Offentlig
Andel
(%)

Bytt program
därav

13,3

14,0

9,8

11,0

22,2

9,8

8,6

10,5

4,2

15,3

Enskild
Andel
(%)

78,3

88,0

90,0

88,1

80,9

90,7

90,4

89,1

87,3

89,5

Totalt
Andel
(%)

79,1

89,2

90,8

88,8

82,1

92,0

91,0

89,8

85,5

90,9

Offentlig
Andel
(%)

68,9

84,9

88,0

85,8

73,2

88,6

89,2

87,3

95,8

83,7

Enskild
Andel
(%)

Gick på samma program
därav

Därav Andelen elever som andra studieåret (hösten 2012):

Tabell 6. Antal elever i årskurs 1 hösten 2008–2012 som gick på individuellt program
respektive introduktionsprogram.
Elever i årskurs 1

2008

2009

2010

2011

2012

Antal i gymnasieskolan totalt

151 943

147 753

142 276

132 861

125 217

Antal på individuellt program
och introduktionsprogram

23 325

22 696

22 305

23 554

22 730

15,4

15,4

15,7

17,7

18,2

15 296

13 563

12 446

Individuellt program med
invandrarintroduktion (IVIK)

4 286

5 357

5 922

Programinriktat individuellt val
(PRIV)

3 743

3 776

3 937

därav, mot yrkesförberedande
program

3 032

3 061

3 098

711

715

839

Preparandutbildning (IMPRE)

2 834

2 470

Programinriktat individuellt val
(IMPRO)

3 141

3 353

Yrkesintroduktion (IMYRK)

3 405

3 384

Individuellt alternativ (IMIND)

5 524

5 847

Språkintroduktion (IMSPR)

7 586

7 676

Introduktionsprogram,
ej specificerat

1 064

Andel (%) på individuellt program
och introduktionsprogram
Antal på individuellt program
Individuellt program (IV)

därav, mot studieförberedande
program
Antal på introduktionsprogram
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Den här rapporten ingår i redovisningen av Skolverkets
merade gymnasieskolan, Gy 2011. Rapporten beskriver
olika programtyper och program utifrån Skolverkets
statistik. Programtyperna är yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram.
Hur fördelade sig eleverna i årskurs 1 på olika programtyper och program hösten 2012? Vilken var elevsammansättningen? Hur många skolor fanns det med de olika
programtyperna? Hur stor andel av eleverna hade bytt
program eller avbrutit sina gymnasiestudier efter ett år?
Detta är frågor som rapporten besvarar.

Elever per programtyp och program

löpande uppdrag att följa upp och analysera den refor-

Rapporten innehåller jämförelser med hur det var
innan gymnasieskolan reformerades. Den vänder sig
till politiker och tjänstemän på nationell och lokal nivå,
samt till andra som är intresserade av utvecklingen i den
reformerade gymnasieskolan.

Elever per programtyp
och program

Skolverket

