
MÅL 4 
- God utbildning för alla 

Alla ska få tillgång till avgiftsfri och likvärdig utbildning av 
god kvalitet. I dag går fler flickor och pojkar än någonsin i 
skolan, men många tvingas sluta innan de är klara med sin 
utbildning. Anledningar till att barn tvingas sluta skolan är 
många men fattigdom är en vanlig orsak. Utbildning är en 
mänsklig rättighet och en viktig investering för att utrota 
fattigdom och skapa utveckling i samhället.

Sverige
Sverige har ett väl utbyggt utbildningssystem med skolplikt 
och avgiftsfri utbildning. Trots detta finns det utmaningar. 
Bristande likvärdighet, kunskapsskillnader mellan flickor och 
pojkar och brist på lärare är några av dem. Det saknas också 
en samlad bild av hur utbildning för hållbar utveckling ser ut 
i svenska skolor. Behovet av att stärka och jämna ut förut-
sättningarna i hela skolsystemet understryks i Skolkommis-
sionens slutbetänkande från 2017. Från och med hösten 2018 
omfattar skolplikten också förskoleklass.

Sölvesborg
Att klara skolan har en stor betydelse för den enskildes 
framtida förutsättningar för ett gott självständigt liv. 
Faktorer som påverkar hälsan bestäms delvis av sysselsätt-
ning, utbildningsnivå, ekonomisk trygghet och tillhörighet 
i samhället. I kommunen är den gymnasiala kompetensen 
högre än i riket och i Blekinge. Däremot är den eftergymna-
siala utbildningsnivån lägre i förhållande till både länet och 
riket både för män och kvinnor. Attraktiva arbetsgivare och 
arbetstillfällen i kommunen kan bidra till en ökning av efter-
gymnasiala kompetenser i kommunen.

Skolresultat
Av eleverna når 63, 3 procent kunskapskraven i åk 6. I jämfö-
relse med länet och riket är det ett lägre resultat.  Både riket 
och Blekinge uppnår 75, 3 %. 
Andel elever med behörighet till gymnasiet år 2019 var 
80,4 procent totalt, uppdelat på pojkar och flickor var det 
76,6 procent samt 85,2 procent. Flickor i Sölvesborg klarar 
i högre grad behörigheten till gymnasiet än genomsnittet i 
Blekinge, medan pojkar ligger under genomsnittet i Ble-
kinge. Faktorer som har betydelse för att elever når uppsatta 
kunskapsmål är till exempel föräldrars utbildningsnivå eller 

härkomst.

Trygghet i skolan
Trygghet i skolmiljön är centralt för lärande och barn och 
ungas utveckling. Inget barn ska utsättas för diskriminering 
eller kränkande behandling och varje skola ska strukturerat 
arbeta för att motverka detta. Studiero och trygghet påver-
kar inlärning och skolan ska utformas med dessa begrepp i 
fokus. I Sölvesborgs kommun upplever 85,4 procent av elev-
erna i klass 9 trygghet, ett resultat som är högre än länets 

79,5 procent och rikssnittet på 82,7 procent år 2018. 
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4. Alla ska få 
tillgång till en 
bra utbildning.
Alla ska ha  
möjligheten att 
lära sig läsa och  
skriva.

Behörig personal
Det råder brist på behöriga lärare i riket. Behörig personal är 
en viktig parameter för att säkerställa en hög kvalitet på ut-
bildningen. I Sölvesborg är andelen lärare med legitimation 
och behörighet i minst ett ämne 2019/2020 73,9 procent 
jämfört med Blekinge där andelen är 69,2 procent. 
I förskolan är andelen medarbetare med högskoleutbildning 
år 2018 52 procent vilket är samma som för i Blekinge.

Utmaningar mål 4:

Arbeta för att fler elever i åk 6 ska klara kun-
skapsmålen.

Öka andelen behöriga pojkar till gymnasiet.

Arbeta med trygghetsskapande åtgärder i skolan.

Arbeta främjande för psykisk hälsa i skolan.
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