
Debatten går het både kring unga kriminella och psykisk ohälsa hos unga, företeelser som 
skapar allt större problem i hela samhället. ADHD-screening i utsatta områden, höjda straff 
för unga och ökade resurser till barn och ungdomspsykiatrin är några av de aktuella förslag 
som presenterats av våra politiker för att komma tillrätta med problemen.

Den senaste veckan har en ny forskningsstudie presenteras som visar att 97% av de unga män 
som begår allvarliga brott, framför allt våldsbrott, har någon form av psykiatrisk eller 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och 80% har missbruksproblematik. Samtidigt 
kommer nya larmrapporter kring den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Idag är 
andelen unga som är nedstämda, har svårt att sova eller är depressiva i vårt land högst i 
Europa. I år svarar 73% av flickorna och 46% av pojkarna att de har besvär av ängslan, oro 
eller ångest enligt Folkhälsomyndigheten. Och självmordstalen bland unga fortsätter att stiga.

Vi vill nu sätta ljuset på den gemensamma nämnaren för alla dessa problem, nämligen den 
svenska skolan, där alltför många elever slås ut idag. Hela 15% av våra skolelever går ut 
grundskolan utan godkända betyg i ett eller flera kärnämnen.

Skolmisslyckande är det som unga människor med psykisk ohälsa eller missbruk och 
kriminalitet ofta har gemensamt. Svenska myndigheter och forskare är överens om att 
misslyckande i skolan riskerar att leda både till kriminalitet, psykisk ohälsa och social 
utslagning. Allvarlig kriminalitet i ung vuxen ålder är 8 -10 gånger så vanligt bland dem med 
låga betyg, oavsett socioekonomisk bakgrund enligt Socialstyrelsen, och enligt Skolverket 
leder skolmisslyckande till arbetslöshet, utanförskap och psykisk ohälsa.

Efter utbildningsreformerna på 90-talet har stödet i skolan minskat med 15%, visar en ny 
storskalig studie från Göteborgs Universitet, men det är långt ifrån första gången problemet 
med bristande stöd i den svenska skolan pekas ut.

Rader av larmrapporter om bristande stöd i skolan har presenterats mellan 2016 och 2022 
från Skolverket, Skolinspektionen, Karolinska Institutet, Lärarnas Riksförbund och 
föreningar som Attention och Autism- och Aspergerförbundet. Konstigt nog har man efter 
alla dessa larmrapporter valt att minska tillsynen av hur svenska skolor lever upp till 
skollagens krav på likvärdighet i utbildningen, istället för att skärpa granskningen av hur 
skolorna följer skollagen när det gäller särskilt stöd, och Skolverket för ingen statistik över 
hur det går i skolan för elever med funktionsnedsättningar.

En stor registerstudie från Karolinska Institutet visar att nästan 40% av eleverna med autism, 
utan intellektuell funktionsnedsättning, går ut nian utan godkända betyg i kärnämnena. För 
elever med både ADHD och autism är risken för skolmisslyckande nära 50%.



Det finns starka belägg för att förändringarna i läroplanen 2011, tillsammans med betyget F 
(underkänt) samt betyg redan i årskurs 6, ökade stressen hos svenska skolbarn. 
Förändringarna av skolan har orsakat ökade psykosomatiska symptom hos skoleleverna och 
sänkt upplevelsen av tillhörighet, självförtroende och tillfredsställelse med livet ho eleverna, 
enligt en studie som bygger på PISA-undersökningar och Folkhälsomyndighetens 
kartläggning av svenska skolelevers psykiska hälsa 2020. Sedan 2009 har andelen elever i 
årskurs 5, 7 och 9 som svarar att de är ganska eller mycket stressade av skolarbetet 
fördubblats.

Stark kritik har riktats mot läroplanen från 2011 från experter på funktionsnedsättningar som 
ADHD och autism. Flera tongivande forskare och professorer menar att läroplanen 
diskriminerar elever med nedsatt arbetsminne, samt elever som har svårigheter att organisera, 
planera och genomföra skoluppgifter på egen hand. Dessa förmågor är inte fullt utvecklade 
förrän efter 25-årsåldern, så kraven är egentligen för högt ställda för alla svenska skolbarn i 
läroplanen, enligt expertisen.

I år presenterades en ny läroplan, men även den har mött hård kritik av experter för att den 
ställer för höga krav på icke åldersadekvata förmågor hos eleverna. Detta slår allra hårdast 
mot elever med t.ex. ADHD, autism och språkstörning, samt mot elever med svag teoretisk 
begåvning. Dessa grupper utgör gemensamt sannolikt mer än 20% av hela elevgruppen.

Om vi verkligen vill göra något åt ungdomskriminaliteten måste vi se till att alla barn med 
ADHD eller andra svårigheter får rätt stöd i skolan! Om vi vill minska självmordstalen och 
den psykiska ohälsan bland unga ska vi se till att alla svenska skolelever får förutsättningar 
att gå ut skolan med godkända betyg. Om vi inte gör den svenska skolan tillgänglig för alla 
svenska skolelever inom kort riskerar vi att få se en förlorad generation, där en stor del av 
befolkningen aldrig lyckas etablera sig i samhället.
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