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Fler unga måste fullfölja grund- och 

gymnasieskolan i Kronobergs län 

Kronobergs län har sedan 2012 deltagit i det nationella ESF-projektet Plug In. Samtliga kommuner i 

länet har deltagit i projektet, som syftar till att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. Projekten 

som har bedrivits har sett olika ut i länets kommuner och riktats till samtliga definierade 

målgrupper inom Plug In. Projektet är nu avslutat, men arbetet med att öka andelen unga som 

fullföljer grund- och gymnasieskolan i Kronobergs län är fortfarande en högaktuell fråga. Det 

vidare arbetet är viktigt utifrån flera olika perspektiv. Bland annat utifrån ett utbildnings-, folkhälso-, 

och kompetensförsörjningsperspektiv. 

Syftet med samlingen Fler unga måste fullfölja grund- och gymnasieskolan i Kronobergs län var att 

samla aktörer på nationell, regional och lokal nivå för att dels ta tillvara på och sprida lärdomar och 

erfarenhet från Plug In. Dels blicka framåt och lägga grunden för ett fortsatt gemensamt arbete för 

att fler unga ska fullfölja skolan.  

Samlingen pågick under två halvdagar. Presentationer och diskussioner under dag ett fokuserade 

dels på målgruppen (unga som riskerar att lämna eller redan lämnat skolan utan 

gymnasiebehörighet eller gymnasieexamen), och de utmaningar länet idag möter kopplat till den. 

Dels på det arbete och insatser som utvecklats och implementerats på skolor runt om i länet inom 

ramen för Plug In. Dag två handlade om vad forskning inom området och den nationella 

utvärderingen av Plug In 2.0 säger om vad som krävs av olika aktörer och organisationer för att 

säkra ett förebyggande och hållbart arbete med att öka andelen unga som fullföljer skolan.  

Upplägget under dagarna byggde på att presentationer varvades med gemensamma diskussioner. 

Målet med dagarna var att deltagarna skulle få en möjlighet att utbyta erfarenheter och lärdomar 

med varandra, samt lägga grunden för ett fortsatt gemensamt arbete med att få fler unga att 

fullfölja grund- och gymnasieskolan i Kronobergs län. 

Detta dokument utgör en sammanfattande dokumentation och analys av de presentationer och 

diskussioner som ägde rum under dagarna. 

Tid: Torsdagen 30 november – fredagen 1 december 2017 

Plats: PM & Vänner Växjö 

Arrangör: Region Kronoberg (för frågor kontakta emma.1.johansson@kronoberg.se) 

Moderatorer: Olov Wolf-Watz och Karolina Henningsson, Strategirådet 

Deltagare: Se Bilaga 1. 
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Dag 1 

Inledning: Olov Wolf-Watz och Karolina Henningsson berättar om samlingens bakgrund, syfte och mål. 

Öppningsanförande 

Denna samling handlar om hur olika berörda aktörer i 

Kronobergs län gemensamt kan arbeta för att få fler unga 

att fullfölja grund- och gymnasieskolan i länet.  

I diskussioner kopplade till den aktuella frågan är det 

viktigt att aktörer från olika organisationer och nivåer är 

representerade. Kommuner och fristående huvudmän har 

det yttersta ansvaret för att utbildningen i Kronobergs län 

bedrivs med kvalitet och likvärdighet. Samtidigt har 

Region Kronoberg ett regeringsuppdrag kopplat till att 

säkra en god kompetensförsörjning i länet.  

I Kronobergs län, som i landet i övrigt, är det idag cirka 20 

procent som inte fullföljer en treårig gymnasieutbildning 

på ett nationellt program. Trots att det riktas insatser mot 

den här målgruppen, ser vi bland annat att bristande 

samordning och uppföljning riskerar att leda till att 

ungdomar ”bollas runt” i systemet. Vidare är det, precis 

som i Plug In 2.0, flera av insatserna som bedrivs i projektform. Den här typen av 

utvecklingsprojekt är mycket värdefulla, och kan till och med vara helt avgörande för kommuner 

för att få resurserna att räcka till. Dock finns det en risk för att projekten stannar vid så kallade 

”projekttomtebloss”, och att arbetet inte blir implementerat och hållbart på längre sikt.  

Om projektinsatser inte leder till bestående förändringar i de verksamheter de bedrivs i, tappar de 

sitt värde så fort projekten avslutas. Förutom att den typen av projekt är slöseri med resurser, 

riskerar de även att drabba de elever som har deltagit i projektinsatsen negativt. Ansvaret att säkra 

hållbarhet i arbete som bedrivits i projekt ligger inte på den enskilda projektledaren utan är 

beroende av faktorer som befinner sig på förvaltnings- och i vissa fall politisk nivå.  

Att lyckas med arbetet att få fler unga att fullfölja skolan, och få det arbetet att bli hållbart, är 

viktigt ur flera olika perspektiv. Kopplat till ungdomarna vet vi att en gymnasieutbildning både är 

avgörande för den framtida möjligheten att träda in på arbetsmarknaden och för ungdomarnas 

hälsa. En gymnasieexamen minskar risken för arbetslöshet radikalt och främjar också ett aktivt 

deltagande i samhällslivet i stort. Studier visar även att personer med endast förgymnasial 

utbildning tenderar att ha ett långt högre ohälsotal än övriga utbildningsgrupper i Kronobergs län, 

och vi vet även att ohälsa i tidig ålder ökar risken för ohälsa senare i livet. Utifrån ett 

kompetensförsörjningsperspektiv är det heller inte hållbart att 20 procent av länets invånare löper 

en högre risk att inte kunna matchas mot ett arbete.  

MODERATORER: 

OLOV WOLF-WATZ, VD 

STRATEGIRÅDET 

E-POST: olov.wolf-watz@strategiradet.se 

KAROLINA HENNINGSSON, KONSULT 

STRATEGIRÅDET  

E-POST: 

karolina.henningsson@strategiradet.se  

CENTRALT BUDSKAP: ARBETET FÖR ATT 

ÖKA ANDELEN UNGA SOM FULLFÖLJER 

SKOLAN ÄR VIKTIGT UTIFRÅN FLERA 

OLIKA PERSPEKTIV OCH BERÖR FLERA 

OLIKA AKTÖRER  

mailto:olov.wolf-watz@strategiradet.se
mailto:karolina.henningsson@strategiradet.se
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För att lyckas med kompetensförsörjningen i länet och klara målen i den regionala 

utvecklingsstrategin krävs det alltså att tillsammans hitta fungerande arbetssätt för att öka andelen 

unga som fullföljer skolan. Alltså är frågan om att öka andelen unga som fullföljer grund- och 

gymnasieskolan viktigt utifrån flera olika perspektiv. Bland annat utifrån ett utbildnings-, folkhälso-, 

och kompetensförsörjningsperspektiv. I figur 1 beskrivs målen för arbetet med att öka andelen 

unga som fullföljer grund- och gymnasieskolan på lång och medellång sikt i Kronobergs län, samt 

vad som behöver ske för att nå målen.  

 

 

 

 

FIGUR 1 EFFEKTKEDJA FÖR ARBETET MED ATT ÖKA ANDELEN UNGA SOM FULLFÖLJER GRUND- OCH GYMNASIESKOLAN I 

KRONOBERGS LÄN 
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Dag 1 

Presentation: Linda Hiltunen är doktor i sociologi vid Linnéuniversitet i Växjö. Linda har skrivit avhandlingen 

Lagom perfekt: erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar. Linda berättar om avhandlingens resultat 

med fokus på skolpresentationer som en faktor för ohälsa bland unga.   

Skolprestationer som en faktor för ohälsa bland 

unga tjejer och killar 

Vi lever i en tid där andelen unga som rapporterar stress, 

psykiska och somatiska besvär ökar. Studier visar att så 

många som 58 procent av alla ungdomar på gymnasiet 

rapporterar stress varje dag eller flera gånger i veckan. I ett 

klassrum med 30 elever är 16 elever trötta, tolv elever 

stressade, åtta elever sover dåligt, fem elever har huvudvärk 

och fyra elever har ont i magen. ”Det är det här pedagoger 

och lärare möter när de kliver in i ett klassrum på 

morgonen”, säger Linda. 

Undersökningar över tid visar vidare att flickor har 

systematiskt sämre hälsa avseende t.ex. sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation och nervositet än 

pojkar. ”Det som saknades på forskningsfältet om ungas hälsa var att fråga ungdomarna själva hur 

det kommer sig att det ser ut såhär i ett klassrum”, säger Linda, vars avhandling syftat till att bidra 

med kunskap om hur unga själva uppfattar ohälsans orsaker samt hur upplevd ohälsa kan 

hanteras.  

Avhandlingens resultat bygger på ett empiriskt material som utgörs av 497 uppsatser om ungas 

erfarenheter av ohälsa, 497 enkäter där unga självskattat sin hälsa och tolv uppföljande intervjuer. 

Empirin visar att när unga själva får beskriva orsakerna bakom erfarenheter av ohälsa berättar 

många om skolprestationer.  

”När jag analyserade uppsatserna upptäckte jag tre olika berättelser om skolan”, säger Linda. Den 

prestationsorienterade, den skoltunga och den fritidsorienterade berättelsen. Den 

prestationsorienterade berättelsen skrevs av ungdomar som ville ha högsta betyg i skolan. Deras 

ohälsa var ett resultat av studierelaterad utmattning. Dessa ungdomar kännetecknas ofta av att 

föräldrar pushar på, att de har höga ambitioner avseende sina framtida arbetsliv, samt att de ofta 

själva vet att de befinner sig på gränsen för vad de klarar av. Den skoltunga berättelsen skrevs av 

ungdomar som har skolsvårigheter av något slag. Deras ohälsa är ett resultat av brist på resurser 

att nå godkända betyg, samt av att vara en individ som inte klarar skolan. Denna grupp 

kännetecknas ofta av att de drar sig undan, snarare än synliggör att de är i behov av hjälp. De 

tycker att det är pinsamt att de inte når upp till skolans krav och är ofta rädda för att lärare och 

föräldrar ska bli arga på dem för att de inte når upp till kraven i skolan. Den fritidsorienterade 

berättelsen skrevs av ungdomar som har en rik fritid. De har ofta många olika fritidsintressen och 

ett stort umgänge. Deras ohälsa är ett resultat av brist på motivation att ägna sig åt studier och 

drabbar dem ofta på kvällar och nätter när de inser att de inte gjort vad som förväntas av dem. 

FÖREDRAGANDE: 

LINDA HILTUNEN, SOCIOLOG VID 

LINNEUNIVERSITETET I VÄXJÖ 

E-POST: linda.hiltunen@lnu.se  

CENTRALT BUDSKAP: DET 

SJÄLVSTÄNDIGA LÄRANDET 

STÄLLER TILL DET FÖR UNGAS 

HÄLSA 

mailto:linda.hiltunen@lnu.se
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Dessa elever vill gärna klara av allt skolarbete under skoltid och vill klara av skolan med minsta 

möjliga ansträngning.  

Gemensamt för alla tre berättelser är att eleverna kan befinna sig i riskzonen för att avbryta sina 

studier och att det framförallt är det självständiga skolarbetet som påverkar ungdomarnas hälsa 

negativt. Vidare visar studien att det är de prestationsorienterade eleverna som har bäst strategier 

och förutsättningar att hantera det självständiga arbetet, medan de skoltyngda och 

fritidsorienterarna är sämre rustade för att klara självständigt skolarbete.   

 

Dag 1 

Presentation: Anders Andersson och Maria Olander berättar om hur Kunskapscentrum i Markaryd (KCM) har 

använt projekten Plug In och Plug In 2.0 för att arbeta för att KCM ska vara varje elevs bästa skola.  

Elevens bästa skola 

2012 befann sig Markaryds kommun i ett läge där 

cirka hälften av kommunens elever valde att gå 

gymnasiet i Markaryd, medan hälften istället valde 

att gå gymnasiet i en annan kommun. Detta hade 

en negativ inverkan på skolans tillgängliga resurser, 

vilket gjorde att kommunen bland annat fattade 

beslut om att delta i första omgången av Plug In. 

Ambitionen var att genom deltagandet göra 

Kunskapscentrum i Markaryd mer attraktivt för 

kommunens elever.  

Målet med arbetet i Plug In har varit att KCM ska 

vara varje elevs bästa skola. Arbetet i projektet har 

utgått från tre fokusområden. Kartläggning av 

avhopp från gymnasium och grundskola, 

uppföljning av elever på skolor i andra kommuner 

samt att minska avhopp på KCM.  

”Det första vi ville fokusera på var vårt uppdrag, 

vad är det vi ska göra?” Säger Anders. Arbetet i projektet har därför utgått från ett antal 

formuleringar i skollagen. Bland annat att barnets bästa ska vara i fokus, att alla barn och elever 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt, att skolan ska uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar och skolan aldrig får ge upp om en elev. ”Hur många chanser ska en elev få 

egentligen?” Frågar sig Maria. Och pekar på att skollagen är tydlig med att det inte finns några 

begränsningar där. ”I samma ögonblick man säger att nu har vi gjort det vi måste, då har man 

släppt eleven och riskerar att få ett avhopp. Om man inte gör det utan hela tiden fortsätter att titta 

på vad vi kan göra i stället, vad vi kan gör mer. Då hittar man fler och fler elever som faktiskt vill 

och kan stanna kvar”, säger Anders.  

FÖREDRAGANDE: 

ANDERS ANDERSSON, REKTOR 

VUXENUTBILDNING, SFI, YH. BITR. REKTOR FÖR 

GYMNASIESKOLANS PROGRAM BF, EK, SA. KCM 

E-POST: anders.andersson2@markaryd.se  

MARIA OLANDER, SPECIALPEDAGOG 

KUNSKAPSCENTRUM I MARKARYD 

E-POST: maria.olander@markaryd.se  

CENTRALT BUDSKAP: STÅ UPP, STÅ UT, STÅ 

KVAR! 

VILL DU LÄSA MER OM PROJKETET? 

http://www.pluginnovation.se/projektet/projektve

rkstader/markaryd-plugin-20  

 

 

mailto:anders.andersson2@markaryd.se
mailto:maria.olander@markaryd.se
http://www.pluginnovation.se/projektet/projektverkstader/markaryd-plugin-20
http://www.pluginnovation.se/projektet/projektverkstader/markaryd-plugin-20
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På KCM har Plug In-projektet fokuserat på att förändra förhållningssättet gentemot eleverna på 

skolan. Utgångspunkten för arbetet har varit att stå upp, stå ut och stå kvar! Stå upp för det som 

står i skollagen, stå ut med att det är ett utmanande arbete och stå kvar i tron på att varje elev kan 

lyckas. Förutom att utveckla förhållningssättet gentemot eleverna har KCM arbetat med att 

utveckla rutiner och uppföljningssystem inom ramen för projektet. ”Vi behöver ha koll på varenda 

unge”, säger Maria. Närvaron är en viktig del i att förhindra avhopp, men även sjunkande resultat 

och mående är indikatorer som arbetet i projektet har visat är viktiga att följa upp.   

Anders och Maria menar att uppföljning inte betyder något för eleven så länge skolan inte agerar i 

enlighet med vad uppföljningen visar. ”I agerandet ligger det att man måste ha något att agera 

med. Då gäller det att ha alternativ för de olika eleverna”, säger Maria. I projektet har KCM därför 

arbetat med olika insatser för att stötta eleverna utifrån deras individuella behov. Bland annat med 

tydligare övergångar mellan grundskola och gymnasium, kartläggningar av elevernas 

kunskapsnivå i kurser och moment och extra undervisning i bland annat matematik och engelska 

för att öka måluppfyllelsen. För att minska elevernas stress har mentorerna och undervisande 

lärare jobbat med att förtydliga kunskapskraven och haft ämnesövergripande projekt som minskat 

elevernas arbetsbörda. Avseende målgruppen nyanlända, har skolan bland annat arbetat fram en 

ny organisation för nyanländas skolgång, som bygger helt på varje elevs förkunskaper och nivå.  

För KCM har arbetet i Plug In lett till ett ökat elevantal, bättre uppföljning, ett förbättrat 

förebyggande arbete, en anpassad organisation samt en utvecklad samverkan mellan 

gymnasieskolan och grundskolan. ”För en liten skola som Markaryd, med en totalbudget på cirka 

40 miljoner, så har vi plussat på det med 11 miljoner varje år genom att behålla elever i 

kommunen, där har vi våra resurser”, säger Anders.

Huvududsakliga lärdomar från verkstaden i Markaryd: 

- Skolan får aldrig ge upp på en elev; stå upp, stå ut, stå kvar! 

- Ledarskapet har en avgörande betydelse 

- Ett bemötande och en kultur för elevens bästa är hela skolans ansvar 

- Kraften ligger i agerandet  
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Dag 1 

Presentation: Uno Midenheim berättar om hur Wasaskolan i Tingsryd har arbetat med att skapa en helhet för 

eleven och få språk- och kunskapsutveckling att gå hand i hand i Plug In 2.0.  

Plug In-verkstaden på Wasaskolan i Tingsryd 

I Tingsryd har projektet Plug In 2.0 bedrivits på den 

kommunala gymnasieskolan Wasaskolan. Eleverna på 

skolan kommer från hem där föräldrar har lägre 

utbildningsnivå än riksgenomsnittet och skolan har tagit 

emot ett stort antal nyanlända elever under de senaste 

tre åren. 

Målgruppen för verkstaden i Tingsryd har varit nyanlända 

elever som studerar på nationellt program. Wasaskolan 

har identifierat stora behov av socialt, kulturellt och 

språkligt stöd för att klara sina gymnasiestudier i denna 

elevgrupp. Projektets genomförande har vilat på två ben, 

det ena har varit organisationen och det andra individen. 

”Vi vet att språket är nyckeln till det mesta”, säger Uno. På organisationsnivå har projektet därför 

arbetat för att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt, dels inom gymnasieskolan men även 

genom att sprida arbetsmetoden till grundskolan. På individnivå har det inom ramen för projektet 

anställts en språkcoach som arbetar med individinriktat stöd till nyanlända elever på nationella 

program och till elever inom introduktionsprogrammet som inom läsåret bedöms vara behöriga 

att söka till gymnasiets nationella program.  

”Detta är ingen one man show”, säger Uno. I 

projektet har språkcoach, lärare, rektor, studie- 

och yrkesvägledare, kurator, samordnare för 

nyanländas lärande och elevcoach ingått. 

Språkcoachen har varit ett individuellt stöd för 

eleverna, men även funnits med i klassrummet 

som resurs. Lärarna har funnits med vid 

undervisningen i svenska som andraspråk 

samt spridit den språkutvecklande 

undervisningen som arbetsmetod bland 

kollegorna. 

Uno menar att arbetet i projektet har en koppling till både hälsa, utbildning och 

kompetensförsörjning. Genom den språkcoach som anställdes inom ramen för projektet utökades 

elevhälsan med en ny funktion. ”Utöver den faktiska handledningen så har språkcoachen blivit ett 

extra vuxenstöd för eleverna”, säger Uno. Undervisningen har utvecklats genom bland annat en 

mer strukturerad läxläsning och studiehandledning i svenska. ”När det gäller kompetensförsörjning 

FÖREDRAGANDE: 

UNO MIDENHEIM, REKTOR 

WASASKOLAN TINGSRYD 

E-POST: uno.midenheim@tingsryd.se  

CENTRALT BUDSKAP: HELHET FÖR 

ELEVEN. 

VILL DU LÄSA MER OM PROJKETET? 

http://www.pluginnovation.se/projektet/pr

ojektverkstader/plug-tingsryd  

mailto:uno.
mailto:midenheim@tingsryd.se
http://www.pluginnovation.se/projektet/projektverkstader/plug-tingsryd
http://www.pluginnovation.se/projektet/projektverkstader/plug-tingsryd
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är vår målsättning fortfarande att eleverna ska bli behöriga till nationella gymnasieprogram och att 

fler fullföljer utbildningen”, säger Uno.     

Arbetet med språkcoach fortsatte på 50 procent terminen efter projektet avslutades, med en 

efterfrågan bland elever och personal att behålla språkcoachen och göra tjänsten permanent 

framöver. Den språkinriktade undervisningen lever kvar som arbetsmetod bland personalen på 

Wasaskolan. ”Vi har flera exempel på elever som har genomfört IM, kommit in på nationella 

program och genomfört det på ett bra sätt”, säger Uno. Men lyfter även att det har varit 

utmanande att följa upp projektets målgrupp. Målgruppen har varit väldigt rörlig och flera av 

projektdeltagare har flyttat med familjen eller flyttats från kommunen, vilket lett till ofrivilliga 

studieavbrott som inte gått att förebygga inom ramen för projektet.

Huvududsakliga lärdomar från verkstaden i Tingsryd: 

- Språkets betydelse för möjligheten att klara skolan 

- Viktigt att säkra övergångarna inom skolan (mellan IM och nationella program) 

- Eleverna behöver struktur och tydlighet för att nå progression 

- Integrera målgruppen genom ett inkluderande förhållningssätt mitt i skolan   

 

Dag 1 

Presentation: Helena Odelgård berättar om hur Alvesta kommun har arbetat med bland annat studiestöd och 

coachande samtal i Plug In 2.0.  

Plug In i Alvesta kommun 

I Plug in 2.0 har Alvesta kommun arbetat med samtliga 

målgrupper som definierats i Plug In-projektet. Projektet 

har omfattat flera olika verksamheter: Hagaskolan, 

Vislandaskolan, Mohedaskolan, IM-programmen på 

Allbo lärcenter och samordnare för det kommunala 

aktivitetsansvaret. ”Vi satsade brett, vilket har haft både 

för- och nackdelar under projektets gång”, säger Helena.  

För den första målgruppen, elever mellan 15 och 24 år 

som är inskrivna i skolan, handlade projektet om att 

stötta ungdomar på både högstadiet och inom IM-

programmet som riskerade att avbryta sina studier. 

Detta skedde genom att eleverna erbjöds 

studiecoachning och att goda rutiner säkerställdes för 

övergång mellan årskurs nio och IM-programmen på 

Allbo lärcenter. För den andra målgruppen, elever som 

FÖREDRAGANDE: 

HELENA ODELGÅRD, 

KVALITETSSAMORDNARE ALVESTA 

KOMMUN 

E-POST: helena.odelgård@alvesta.se  

CENTRALT BUDSKAP: STUDIEHJÄLP OCH 

STUDIERO 

VILL DU LÄSA MER OM PROJKETET? 

http://www.pluginnovation.se/projektet/pr

ojektverkstader/plug-20-alvesta  

 

mailto:helena.odelgård@alvesta.se
http://www.pluginnovation.se/projektet/projektverkstader/plug-20-alvesta
http://www.pluginnovation.se/projektet/projektverkstader/plug-20-alvesta
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redan gjort studieavbrott, fokuserade projektet på att utveckla uppföljningen av de elever som 

faller inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret samt upprätta en väl fungerande 

handlingsplan för KAA-verksamheten. För den tredje målgruppen, nyanlända elever inom skolan, 

avsåg projektet att på olika sätt kvalitetssäkra studiehandledning på modersmålet för att eleverna 

skulle få det stöd de behöver för att uppnå behörighet till gymnasiet. För elever i målgrupp tre 

avsåg projektet även att säkra goda övergångar mellan årskurs nio år och IM-programmet samt 

erbjuda möjlighet till studiecoachning för enskilda individer.   

”Alla skolor har inte arbetat på samma sätt, men alla har sett framgångsfaktorer i arbetet med 

studiestöd och coachande samtal”, säger Helena. Studiestöd riktades till både målgrupp ett och tre 

i projektet och har bland annat handlat om att erbjuda eleverna läs-, skriv- och diskussionsstöd, 

struktur och studiero. De coachande samtalen har utgått från elevernas aktuella frågor och har 

t.ex. handlat om skolarbetet, framtidsdrömmar, gymnasieplaner, relationer, konflikthantering eller 

samarbete. ”Många elever har stora funderingar om sin framtid och funderingarna är inte alltid så 

positiva. Nyanlända elever har inte alltid föräldrar med sig i Sverige och då fyller dessa samtal 

ytterligare ett behov”, säger Helena. På Hagaskolan bedrevs Plug In 2.0 i form av en insats som 

kallats Stugan. Stugan har bedrivits som en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs nio, där 

elever som beviljats anpassad studiegång har fått möjlighet att arbeta med aktuella skolämnen 

med möjlighet till studiestöd, coachning och samtal.  

Helena lyfter fram ett antal framgångsfaktorer som identifierats i genomförandet av Plug In 2.0 i 

Alvesta kommun. Några av dessa är att resurspersonal funnits tillgängliga i korridorer och 

studiehallar, att elever fått möjlighet till lugn och ro som komplement till ordinarie undervisning 

och vikten av att hålla kontinuerliga möten mellan skola, elev och vårdnadshavare.  

Stugan har fortsatt sitt arbete på Hagaskolan även efter projektets avslutats. När personalen på 

Hagaskolan följde upp några av eleverna som kommit till Stugan knappt ett år efter att de slutat 

årskurs nio, berättade eleverna om positiva erfarenheter. Eleverna menade att Stugan hade 

bidragit till att de kunde slappna av och koncentrera sig bättre, att de hade fått tillgång till 

studiestöd och studiero och kunnat få råd och dela tankar om livet efter skolan. Vidare sker 

studiecoachning i så stor utsträckning som möjligt på samtliga enheter som deltagit i Plug In 2.0 i 

Alvesta kommun och KAA-samordnaren fortsätter sitt arbete. Projektets resultat och erfarenheter 

kommer även att ligga till grund för ett närvaroprojekt som påbörjas under våren 2018. 

Huvududsakliga lärdomar från verkstaden i Alvesta: 

- Vikten av rätt person på rätt plats 

- Vikten av att kunna erbjuda en strukturerad miljö utanför klassrummet 

- Vikten av att vara flexibel och erbjuda individualla lösningar efter elevernas behov 

- Att tjata betyder att man bryr sig! 
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Dag 1 

Presentation: Margareta Ekberg är universitetslektor vid institutionen för pedagogik och lärande vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Margareta har följt Växjö kommuns projekt i Plug In 2.0 och berättar om sina 

observationer från Teknikums arbete med modellen Coach to Manage.  

Coach to Manage – en fungerande modell för att 

motverka studieavbrott? 

I Plug In 2.0 har Växjö kommun arbetat med en modell 

som de kallat Coach to Manage. Projektet har bedrivits på 

gymnasieskolan Teknikum och omfattat 15–20 elever på 

nationella yrkesprogram. Projektets syfte var att pröva en 

modell där ett ytterligare mentorskap, i form av en 

personlig coach, anställdes. Coachen skulle tillsammans 

med specialpedagoger, mentorer och skolledare på 

skolan analysera och öka kunskaperna kring vad i 

skolarbetet eleverna upplevde som svårt, och stötta 

eleverna utifrån deras behov.  

Margareta har följt projektets genomförande från start till slut. Hennes dokumentation består av 

fyra stycken klassrumsobservationer, intervjuer med sex elever och åtta pedagoger, intervju med 

elevcoachen före och efter projektet, fokusgruppsintervjuer och individuella uppföljande intervjuer 

med elever och lärare. Margaretas studie handlar om hur lärare och elever ser på möjligheten att 

undvika studieavbrott med hjälp av en elevcoach.    

Studien visar att eleverna som ingått i projektet på Teknikum är mycket nöjda med elevcoachens 

arbete och att det särskilt är tillgången till ett extra vuxenstöd som uppskattats. Eleverna lyfter 

bland annat fram coachens engagemang, tillgänglighet, tålamod och det faktum att han ställde 

krav och hade förväntningar på eleverna som framgångsfaktorer.    

Även pedagogerna på Teknikum tycker att coachens arbete har haft betydelse för att öka 

elevernas motivation och motverka studieavbrott. ”Lärarna säger att det jobb coachen har gjort är 

det de själva hade velat göra, men inte hinner med”, säger Margareta. Pedagogerna lyfter bland 

annat fram den extra tiden för eleverna, förmågan att motivera och skapa relationer, flexibiliteten 

och förmågan att skapa arbetsro som framgångsfaktorer hos elevcoachen.  

En slutsats från studien är att det behöver vara rätt person på rätt plats för att en sådan här modell 

ska lyckas. Margareta lyfter fram följande framgångsfaktorer för att lyckas med en modell som 

Coach to Manage: 

- Att ha tid för varje elev och kunskap om elevens studiesituation 

- Att ha förmågan att skapa goda relationer och samtidigt ha fokus på studierna 

- Att få eleverna att känna sig delaktiga och att de valt själva 

- Att ställa krav genom rimliga förväntningar 

- Att kunna samverka med lärare, elever och föräldrar 

  

FÖREDRAGANDE: 

MARGARETA EKBERG, 

UNIVERSITETSLEKTOR INSTITUTIONEN 

FÖR PEDAGOGIK OCH LÄRANDE 

LINNÉUNIVERSITETET I VÄXJÖ 

E-POST: margareta.ekberg@lnu.se  

CENTRALT BUDSKAP: ATT HA RÄTT 

PERSON PÅ RÄTT PLATS 

mailto:margareta.ekberg@lnu.se
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Dag 2 

Presentation: PlugInnovation fungerar som ett kunskapsgenererande nav inom Plug In. PlugInnovation är 

uppbyggt av en grupp medarbetare på GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum. Anna Liljeström och Ulrik 

Fostvedt från PlugInnovation berättar om hur skolor och kommuner kan arbeta för att identifiera olika 

varningssignaler kopplade till skolavhopp, både på skolnivå och i systemnivå, samt hur skolor och kommuner 

kan arbeta mer förebyggande med att få fler unga att fullfölja skolan.  

Plug Innovation  

Forskningen visar att studieavbrott är resultatet av 

en interaktion av många olika faktorer. 

Individuella och strukturella bakgrundsfaktorer, 

riskfaktorer på skolnivå och riskfaktorer kopplade 

till utbildningsystem. ”Vi behöver ha ökad 

kunskap om vilka riskfaktorer som finns och hur 

de påverkar”, säger Anna. De individuella och 

strukturella riskfaktorerna samverkar med 

skolfaktorerna. Om identifieringen av 

varningssignaler för studieavbrott ska lyckas 

behöver informationen vara pålitlig. Forskningen 

visar att det finns tydliga signaler att leta efter när 

en elev riskerar att avbryta sina studier. Signalerna 

är knutna till elevens beteende (vad eleven gör i 

skolan?), elevens resultat (hur går det för eleven i 

skolan?), elevens kognitiva upplevelse (upplever 

eleven skolan som meningsfull?) och det 

psykologiska måendet (hur känner sig eleven i 

skolan?). ”Just att titta på förändrade beteenden är otroligt viktigt. Om vi har bra koll på hur det 

går för våra elever, då hinner vi ställa om vår organisation och hinner adressera situationen innan 

det blir ett stort problem”, säger Ulrik.  

Det finns ett stort antal faktorer som kan påverka studieavbrott på skolnivå. Några av dessa är 

resurser, tillgång till stödfunktioner, storlek på undervisningsgrupper och undervisningskvalitet. 

Även på systemnivå finns det riskfaktorer som kan påverka. Några sådana exempel är fokus på 

läroplanens innehåll i stället för på eleven, brist 

på alternativa utbildningsvägar, brist på 

möjlighet till formaliserad validering och 

minskad tid för elevernas helhetsutveckling.  

”Även om man arbetar väldigt mycket med 

undervisningskvalitet kan elever behöva ett 

ytterligare extra stöd. Det är därför svårt att 

plocka ut en framgångsfaktor som betyder mer 

än andra”, säger Anna. Det handlar om att 

arbeta på flera nivåer och områden samtidigt. 

FÖREDRAGANDE: 

ANNA LILJESTRÖM, ANSVARIG FÖR FORSKNING 

OCH VETENSKAPLIG FÖRANKRING PLUG 

INNOVATION 

E-POST: anna.liljestrom@grkom.se  

ULRIK FOSTVEDT, ANSVARIG FÖR 

PROCESSLEDNING PLUG INNOVATION 

E-POST: ulrik.fostvedt@grkom.se  

CENTRALT BUDSKAP: DET FÖREBYGGANDE OCH 

FRÄMJANDE ARBETET ÄR CENTRALT FÖR ATT 

ÖKA ANDELEN UNGA SOM FULLFÖLJER SKOLAN 

FÖR MER INFOMATION OM PLUG INNOVATION: 

http://www.pluginnovation.se/om-pluginnovation  

mailto:anna.liljestrom@grkom.se
mailto:ulrik.fostvedt@grkom.se
http://www.pluginnovation.se/om-pluginnovation
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Det systematiska arbetet för motverka studieavbrott kan formuleras i en pyramidmodell med tre 

olika nivåer. Basen i pyramiden illustrerar det förebyggande arbetet, mellanskiktet illustrerar 

interventioner riktade till grupper eller individer i riskzonen och toppskicket illustrerar intensiva 

interventioner på individuell nivå. ”Ju mer framgångsrikt man arbetar i botten, desto färre behöver 

insatser i toppen av pyramiden”, säger Anna. Plug In var från början formulerat som ett 

interventionsprojekt, vilket gjorde att flera av insatserna har befunnit sig på mellan- och toppnivå i 

pyramiden. Det som har kommit fram ju längre projektet pågått är att det finns ett behov av mer 

insatser i botten av pyramiden. ”I en kommun eller skola behöver man arbeta på alla nivåer”, säger 

Anna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterföljande gruppdiskussion: 

 

Gruppindelning: Tre grupper med representanter från kommuner, två grupper med representanter från 

Region Kronoberg.  

Upplägg: Diskussion i grupper, uppsamling och gemensam diskussion i plenum. 

Diskussionen handlade om: Var befinner sig kommunerna i pyramiden idag och var ligger kommunernas 

utvecklingsbehov? Hur kan Region Kronoberg stötta kommunerna i pyramidens olika steg och vilka 

förutsättningar behöver finnas på plats för att göra detta?  

Alvesta/Lessebo: Tycker att de i ett historiskt perspektiv har arbetat bra högt upp i pyramiden, men på 

bekostnad av det förebyggande arbetet längre ned i pyramiden. Ser ett behov av tvärsektoriellt samarbete 

(t.ex. mellan skolan, kommunen och föreningslivet) och ett tydligare agerande för att lyckas bättre längre 

ned i pyramiden. Lyfter fram vikten av att hitta rätt balans med specialistkompetenser i botten av pyramiden 

för att lyckas, då det finns en risk att specialistkompetensen i toppen av pyramiden blir ett alibi för att inte 

agera i botten av pyramiden. Samverkan ses som en nyckel för att lyckas.   

Markaryd: På KCM försöker man fokusera på insatser längst ned i pyramiden och bedömer att cirka 80–85 % 

av utvecklingsinsatserna befinner sig där idag. Exempel på förebyggande arbete i botten av pyramiden är ett 

utvecklat uppföljningsarbete (närvaro, hur mår eleverna osv.), arbete med övergångar mellan grundskolan 

och gymnasiet, bemötande och samarbete mellan olika ämnen för att minska stress för eleverna. Markaryd 

lyfter fram vikten av att agera snabbt, för att minska behovet av insatser längst upp i pyramiden. En 

utmaning Markaryd lyfter fram är att skolan inte fullt ut äger insatserna i toppen av pyramiden.   
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Uppvidinge/Tingsryd: Tycker att de främst befinner sig i den övre och mellersta delen av pyramiden idag, 

även om det också finns insatser i botten av pyramiden. Lyfter fram fördelen med att vara en liten eller 

mindre skola i arbetet med att följa upp eleverna och hålla koll på deras behov. Uppvidinge ser framför allt 

ett behov av att arbeta mer med att skapa en samsyn kring bemötande och arbeta för att synliggöra all 

personals ansvar att se eleven. Tingsryd ser ett behov av att fortsätta förbättra sin KAA-samordning med en 

uppdaterad handlingsplan och utveckla yrkesintroduktionsutbildningar för att kunna erbjuda eleverna ett 

bredare utbud.   

Region Kronoberg: Region Kronoberg lyfter fram att det handlar om ett ömsesidigt samarbete mellan Region 

Kronoberg och kommunerna i länet, snarare än att Region Kronoberg ska ”stödja” kommunerna. Region 

Kronoberg samordnar idag Barnens bästa i Kronoberg där ledningsnivå, skolchefer, socialchefer och chefer 

inom hälso- och sjukvården samarbetar. Samarbetet är nytt och behöver utvecklas, men utgör en bra 

grundstruktur för samarbete kring frågor kopplade till ungdomar i länet. Region Kronoberg ser vidare 

Skottland och deras arbete med ”Getting it right for every child” som ett gott exempel att inspireras av i 

arbetet med Barnens bästa i Kronoberg. Region Kronoberg ser att de inom ramen för sitt uppdrag kan 

arbeta samordnande, stödjande och ibland drivande, utifrån berörda organisationers och kommuners 

intresse och behov. Mer konkret diskuterade Region Kronoberg exempel på ett antal insatser de skulle 

kunna genomföra för att stödja kommunerna i det förebyggande arbetet i botten av pyramiden. T.ex. skulle 

Region Kronoberg kunna stödja kommunerna i arbetet med att sprida erfarenheter och goda exempel, 

stödja samverkan mellan skola och näringsliv, belysa vikten av att fullfölja gymnasiet/skolan för elever, lärare 

och föräldrar, stödja kompetensutveckling kring klassrumsmiljöns påverkan och stödja spridning av 

forskningsresultat och relevant kunskap från nationell nivå. Som en förutsättning för att lyckas med arbetet 

lyfter Region Kronoberg fram behovet av att fortsätta ett internt arbete med ökad kommunikation mellan 

avdelningarna för hälso- och sjukvård och Regional utveckling på Region Kronoberg.   

 

Dag 2 

Presentation: Strategirådet har tillsammans med konsultföretagen Spira utvärdering och Damvad analytics 

utvärderat Plug In 2.0. Utvärderingen genomfördes mellan juni 2016 och november 2017. Olov Wolf-Watz från 

Strategirådet presenterar de huvudsakliga resultaten från utvärderingen och fördjupar sig i framgångsfaktorer 

för att lyckas med implementering av projektverksamhet på organisationsnivå. 

Nationell utvärdering av Plug In 2.0 

Plug In 2.0 är ett samverkansprojekt som bedrivits i 

samarbete mellan SKL och åtta regioner i Sverige med ett 

övergripande syfte att höja kvaliteten i gymnasieskolan för att 

få fler unga att fullfölja gymnasiet. I de åtta regionerna har 59 

lokala projekt (projektverkstäder) genomförts. Projektet har 

löpt under perioden 2015–2018 och är en direkt fortsättning 

på Plug In - ett samverkansprojekt för att motverka 

studieavhopp i gymnasieskolan.  

Den samlade bedömningen av Plug In:s avtryck på 

individnivå är att många ungdomar har gjort framsteg under 

tiden i Plug In och att aktiva studieavbrott i viss mån har 

kunnat undvikas. Närvaron har ökat för vissa av deltagarna, 

FÖREDRAGANDE: 

OLOV WOLF-WATZ, VD 

STRATEGIRÅDET, EN AV 

UTFÖRARNA AV DEN NATIONELLA 

UTVÄRDERINGEN AV PLUG IN 2.0  

CENTRALT BUDSKAP: AVTRYCKET 

PÅ ORGANISATIONSNIVÅ ÄR 

BEROENDE AV LOKAL RELEVANS 

OCH ETT STARKT LEDARSKAP  

E-POST: olov.wolf-

watz@strategirade.se  

 

mailto:olov.wolf-watz@strategirade.se
mailto:olov.wolf-watz@strategirade.se
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men för andra har den sjunkit. ”Det som är intressant och positivt är att de som har haft en väldigt 

låg närvaro i början av projektet har ökat sin närvaro mest”, säger Olov. I Plug In 2.0 har det varit 

stora delar av målgruppen som har en lång väg till målet om en gymnasieexamen. För dessa 

ungdomar har utvecklingen under projekttiden snarare handlat om förbättrade förutsättningar och 

framsteg än om en slutförd gymnasieexamen. Utvärderingen visar också att deltagare inom det 

kommunala aktivitetsansvaret har gått från sysslolöshet till arbete och studier. Andelen utan 

sysselsättning har minskat från 64 procent före medverkan i Plug In till 10 procent efter medverkan. 

Avtrycket på organisationsnivå har varit ett primärt uppdrag för Plug In 2.0. Projektet har lett till 

utveckling på organisationsnivå i olika grad och på olika sätt och framgången för implementering 

på organisationsnivå har varit beroende av att vissa nyckelförutsättningar uppfylls. ”När man 

lägger ansvar och mandat att utveckla en insats på en aktör på lokal nivå, så kommer den aktören 

agera utifrån vad som är möjligt att lösa på den nivån”, säger Olov. För att lyckas med 

implementering på lokal nivå visar utvärderingen bland annat att projekten behöver kännetecknas 

av en lokal relevans och en stark lokal förankring. Projekten behöver även drivas av en 

projektledare med starkt mandat och rätt kompetens och behöver tillräckligt med tid och resurser 

för att lösa uppgiften.  

Implementeringsforskaren 

Dean Fixen har identifierat tre 

typer av faktorer som 

påverkar en lyckad och hållbar 

implementeringsprocess. 

Kärnfaktorer, organisatoriska 

faktorer och externa 

påverkansfaktorer. ”Det som vi 

har sett i Plug In kring 

implementering kan ganska 

väl sorteras till dessa tre faktorer”, säger Olov.  

Kärnfaktorer är de faktorer som påverkar möjligheten för metoden att utföras som avsett. T.ex. 

tydlighet i dess olika delar, metodtrohet hos användarna osv. Dessa faktorer är oftast i fokus under 

själva projekttiden. Organisatoriska faktorer avser faktorer som möjliggör och stödjer att metoder 

och arbetssätt upprätthålls över tid. T.ex. att det finns strukturer och processer för 

kompetensutveckling av personal samt möjlighet att omfördela resurser i form av tid, ekonomi och 

personal. De externa påverkansfaktorerna avser yttre omständigheter såsom förändrade politiska 

prioriteringar, ekonomiska förhållanden etc. Dessa är svåra för både en projektorganisation och 

ordinarie verksamhet att påverka, men kan likväl påverka de organisatoriska förutsättningarna. 

 

Efterföljande gruppdiskussion:  

Gruppindelning: Tre grupper med representanter från kommuner, två grupper med representanter från 

Region Kronoberg.  

Upplägg: Diskussion i grupper, uppsamling och gemensam diskussion i plenum. 

Diskussionen handlade om: Utifrån sina roller, vad vill kommunerna respektive Region Kronoberg ha uppnått 

om ett år avseende arbetet med att få fler unga att fullfölja skolan i Kronobergs län? Vad blir nästa steg för 

kommunerna respektive Region Kronoberg för att nå dit?  
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Alvesta: Då kommunen saknar egen gymnasieskola med nationella program, lyftes en bättre samverkan med 

andra gymnasieskolor kring uppföljning av kommunens elever upp som något som Alvesta vill ha uppnått 

om ett år. Vidare vill kommunen genomföra en bättre behovsanalys kring förebyggande insatser till den 

politiska nivån för beslut om resursfördelning för hela den kommunala ekonomin. Kommunen ser vidare att 

det finns mycket kompetens i kommunen idag, men att den är spridd och ibland inte synlig. Kommunen vill 

därför bli bättre på att sprida goda exempel inom kommunerna samt arbeta mer med kollegialt lärande. 

Även ett ökat arbete med SYV, för att öka elevernas förutsättningar att göra välgrundade skolval, lyftes fram 

som ett förbättringsområde.   

Markaryd: Om ett år vill Markaryd fortsätta det goda arbete som påbörjats i Plug In. Bland annat vill 

kommunen utveckla arbetet med samverkan mellan skolformer för att säkra en god övergång och även 

påbörja det arbetet längre ned i åldrarna. För att lyckas med det fortsatta arbetet med elevens bästa skola 

ser kommunen ett behov av att utveckla samverkan med olika aktörer som kommer i kontakt med 

ungdomarna, t.ex. socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin.  

Tingsryd: På Wasaskolan i Tingsryd vill man om ett år ha kvar den språkcoach som anställdes inom ramen 

för Plug In-projektet. Man vill även ha arbetat fram en tydlig organisering kring KAA-samordningen och 

bättre rutiner och arbetssätt kring övergångar mellan grundskolan och gymnasiet. Wasaskolan vill även 

uppnå en ökad genomströmning bland kommunens nyanlända, bland annat genom att utveckla former för 

yrkesintroduktionsprogram och en bättre samverkan mellan skolan och näringslivet. Detta ställer höga krav 

på organisationsutveckling internt. Wasaskolan vill även ha lyckats förädla och utveckla de förebyggande och 

främjande insatser som redan finns på skolan.        

Region Kronoberg: Belyser vikten av att bygga strukturer och utveckla arbetet med samhandling regionalt. 

Ingen aktör kan ensam lösa utmaningarna kopplade till att fler unga ska fullfölja skolan i Kronobergs län. 

Region Kronoberg är en ung organisation och det handlar mycket om att hitta ett förtroendefullt samarbete 

mellan Region Kronoberg och kommunerna, där kommunerna ska kunna lita på att Region Kronoberg har 

en roll och kan agera på vissa områden. Lyfter även fram vikten av att kommunerna och Region Kronoberg 

genomför konkreta aktiviteter tillsammans, där Plug In är ett sådant exempel. En av Region Kronobergs 

utmaningar under det närmaste året är att bygga strukturer och hitta bryggan mellan de organisatoriska 

delarna och konkreta aktiviteter. Men även att våga rikta stödet till de kommuner där det finns störst behov. 

Vidare lyfter Region Kronoberg att arbetet med Barnens bästa kan inrymma mycket, men att det är viktigt att 

inte tappa det främjande arbetet och falla in i endast åtgärdande insatser. Region Kronoberg ser också att 

de även framöver kan fortsätta sprida framgångsfaktorer till alla kommuner och skolor i länet, även friskolor.  
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Strategirådets samlade analys  

Nedan följer Strategirådets samlade analys av Kronoberg läns medverkan i Plug In 2.0 samt hur 

det gemensamma arbetet framåt kan bedrivas för att öka andelen unga som fullföljer grund- och 

gymnasieskolan i Kronobergs län. Analysen bygger på de presentationer och diskussioner som 

ägde rum under samlingen 31 november-1 december, den nationella utvärderingen av Plug In 2.0 

samt den regionala studie Strategirådet genomförde på uppdrag av Region Kronoberg och 

Sveriges kommuner och landsting under hösten 20171.  

Resultat från arbetet i Plug In 

Den samlade bilden av Plug In-projektet i Kronoberg, såväl som i landet i övrigt, är att många 

deltagande ungdomar har gjort betydande framsteg i projektet och att aktiva studieavbrott i viss 

mån har kunnat undvikas. För många av de elever som har deltagit i projektet är vägen till målet 

om en gymnasieexamen dock lång. För dessa ungdomar har utvecklingen under projekttiden 

snarare handlat om förbättrade förutsättningar och framsteg än om en slutförd gymnasieexamen. 

Såväl i Kronobergs län som nationellt, vittnar de lokala projektledarna om framsteg hos 

ungdomarna i form av t.ex. ökad skolanknytning, förbättrade förutsättningar i form av ökat 

välbefinnande, språkutveckling och framtidstro.   

På organisationsnivå visar den nationella utvärderingen att det är vanligare att de lokala projekten 

har bidragit till utveckling inom relativt avgränsade områden, t.ex. utvecklad stödverksamhet eller 

nya rutiner kring uppföljning, snarare än generella satsningar som omfattar hela skolan eller 

samverkan mellan skolformer. Även i Kronobergs län har det utvecklats stödverksamheter och 

rutiner för uppföljning inom projektet, men det finns även exempel på verkstäder som 

framgångsrikt har arbetat med samverkan mellan skolformer och satsningar som omfattat hela 

skolverksamheten. I Markaryds kommun har arbetet dels varit inriktat på att förändra personalens 

bemötande på hela skolan, dels på samverkan mellan skolformer med fokus på övergångar. Även 

Alvesta kommun har arbetat med övergångar mellan framför allt grundskolan och 

introduktionsprogrammen och i Tingsryd kommun har arbetet delvis fokuserat på att sprida ett 

språkinriktat arbetssätt bland all personal på Wasaskolan.    

Slutsatser kring det gemensamma arbetet framåt 

Den generella slutsatsen från såväl samlingen i Växjö som den nationella utvärderingen av Plug In 

är att värde inte skapas av sig själv. Kunskapsbaserad styrning är central för att lyckas med arbetet 

med att få fler unga att fullfölja grund- och gymnasieskolan och såväl länets kommuner som 

Region Kronoberg har en viktig roll att spela i det arbetet. Presentationer och diskussioner under 

samlingen pekade på att mycket arbete kan göras inom ramen för skolans verksamhet. Samtidigt 

är det är viktigt att identifiera att skolan inte äger alla beslut. Ansvaret att säkra hållbarhet och 

                                                 

1 Strategirådet (2017), Studie Region Kronobergs potential och förutsättningar för regional samordning kring 

utbildning och skola i Kronobergs län. 
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riktning i det arbete som bedrivs i kommunerna är beroende av dels ett starkt ledarskap, dels 

faktorer som befinner sig på såväl förvaltningsnivå som kommun- och regionalpolitisk nivå.  

På kommunnivå krävs en aktiv styrning mot att undvika så kallade ”projekttomtebloss”. Detta 

innefattar att arbeta aktivt mot implementering och verksamhetsutveckling från början till slut i en 

satsning. För att lyckas med det behöver man bland annat ta hänsyn till insatsernas karaktär och 

lämplighet, organisationens kapacitet och mognad och externa förutsättningar som den egna 

organisationen inte kan påverka. Vidare behöver kommuner styra mot ett mer främjande och 

förebyggande arbete, parallellt med nödvändiga åtgärdande insatser. T.ex. genom att utveckla 

likvärdiga och hållbara system för uppföljning av elevers resultat, närvaro och upplevelse av skolan. 

Den pyramidmodell för systematiskt arbete för att minska studieavbrott som presenterades av 

PlugInnovation, är exempel på ett diagnosverktyg kommunerna kan använda för att få syn på var 

organisationens styrkor och blinda fläckar finns.   

Den regionala rollen i Plug In har främst handlat om att stödja lokala projektverkstäder genom att 

samordna erfarenhetsutbyte och fungera som länk mellan nationell och regional nivå. Diskussioner 

under samlingen, såväl som den regionala studie som genomförts i Kronobergs län, visar dock att 

Region Kronobergs roll i frågor som rör skola och utbildning kan utvecklas ytterligare framöver. 

Den regionala studien visade övergripande att rollen kan utvecklas inom främst två områden: (1) 

bidra till ökad likvärdighet mellan skolor i länet, (2) bidra till ett regionalt helhetsperspektiv utifrån 

perspektiven folkhälsa, utbildning och kompetensförsörjning. Under samlingen blev det tydligt att 

mycket av det Region Kronoberg kan göra ligger inom ramen för det främjande och 

förebyggande arbetet. I det arbetet kan Region Kronoberg bland annat utveckla sin roll som 

erfarenhets- och kunskapsspridare, ha en roll i att stödja samverkan mellan skola och näringsliv, 

stödja kompetensutvecklingsinsatser och spridning av nya metoder och arbetssätt samt stödja 

arbetet med en likvärdig uppföljning av elever i länet. Vidare kan Region Kronoberg även 

fortsättningsvis arbeta för att dialogen mellan lokal, regional och nationell nivå fortsätter. 

Framgång i det fortsatta arbetet är viktigt utifrån flera olika perspektiv, inte minst utifrån ett 

kompetensförsörjnings- och folkhälsoperspektiv. För att lyckas med det fortsatta arbetet, och klara 

målen i den regionala utvecklingsstrategin, behöver länets kommuner och Region Kronoberg 

tillsammans utveckla en tydlig målbild för arbetet med att få fler unga att fullfölja skolan. I ett 

sådant arbete är det bland annat viktigt att ta hänsyn till målgruppen och målgruppens behov 

samt praktiska förutsättningar och ansvar hos olika aktörer och nivåer, såväl på kommunal som 

regional nivå. Detta för att säkra att samtliga inblandade aktörer har likvärdiga förväntningar på 

vad arbetet som helhet ska leverera och vad respektive aktör ska bidra med. Samlingen i Växjö 

visade att det finns mycket kunskap och engagemang kring att få fler unga att fullfölja grund- och 

gymnasieskolan i Kronobergs län, framför allt bland de aktörer som arbetar med eleverna i skolan. 

För att nå hela vägen fram är det dock viktigt att även berörda förvaltningar och ledning i länets 

kommuner och på Region Kronoberg, såväl som politiker på kommunal och regional nivå är 

engagerade och styrande i det strategiska arbetet framåt.    
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Vad tog deltagarna med sig hem? 

Som avslutning på samlingens andra dag fick alla deltagare svara på vad de tog med sig hem från 

samlingen. Deltagarna svarade på frågan genom det interaktiva presentationsverktygen 

Mentimeter. Följande svar inkom:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ge aldrig upp på 

elever” 

 

”Elevens bästa i fokus – 

för samhandling” 

 

”Eleven i fokus i alla led 

och strukturer. 

Samarbete!” 

”Eleven i fokus – agera – 

samverka” 

”Handling, 

organisering och 

implementering 

ömsesidigt, beroende 

av varandra” 

 

”Så mycket kunskap och 

ansvarstagande” 

Viktigt med fortsatt 

samhandling för 

elevernas bästa i 

Kronoberg!” 

”Starkt engagemang för 

elevens bästa” 

 

”Att vi går från struktur 

till samhandling” 

 

”Att vi är på rätt 

väg med rätt 

tänk” 

”Att Plug In inte tar slut. 

Vi fortsätter!” 

 

”Studie- och 

yrkesvägledning måste 

förstärkas i alla led, och 

SYV är hela skolans 

ansvar” 

”Fortsatt samverkan är 

viktigt” 

”Intressanta 

presentationer, bra 

moderatorer och 

torsk” 

 

”Att det har hänt mycket bra 

i våra kommuner och att de 

flesta kommer att fortsätta 

arbeta vidare. Väldigt 

positivt.” 

 

”Stå upp, stå ut, stå 

kvar!” 

”Ge aldrig upp! 

Fortsättning följer!” 

”Att 

framgångsfaktorerna är 

det som fungerar” 

 

”Låt ingen elev 

misslyckas i skolan” 

 

”Hur otroligt stor potential som 

finns ute i alla skolor och 

kommuner som kan göra så 

mycket om man får möjlighet 

och utrymme organisatoriskt” 

 

”Alla pratar om SYV. 

Men när får vi se 

konkreta åtgärder?” 
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Bilaga 1: Deltagarlista 

Nedan listade deltagare deltog antingen under hela eller delar av samlingen. 

Namn Organisation 

Anders Andersson Markaryds kommun 

Anders Elingfors Växjö kommun 

Anette Vallentin Uppvidinge kommun/BUF 

Anna Eld Markaryds kommun 

Anna Liljeström Göteborgsregionens kommunalförbund 

Annika Magnerot Region Kronoberg 

Aram Ghaderi Uppvidinge kommun/BUF 

Camilla Jönsson Region Kronoberg 

Carsten Wulf Alvesta kommun 

Catarina Petäjä Region Kronoberg (VO-college) 

Charlotte Iburg Region Kronoberg (VO-college) 

Claudio Paredes Alvesta kommun 

Daniel Abrehe Lessebo kommun 

Emma Johansson Region Kronoberg  

Fredrik Wärn Alvesta kommun 

Gunnar Anderzon Sveriges kommuner och landsting 

Helena Odelgård Alvesta kommun 

Ingemo Larsson Tingsryd kommun 

Jenny Persson Tingsryd kommun 

Jonas Mokvist Region Kronoberg 

Karolina Henningsson Strategirådet 

Lars Uddbäck Region Kronoberg 

Lars-Olof Petersson Alvesta kommun 

Lennart Axelsson Region Kronoberg 

Linda Hiltunen Region Kronoberg/Linnéuniversitetet 

Linda Wörndle Lessebo utbildningscentrum  

Margareta Ekberg Linnéuniversitetet Växjö 

Maria Olander Markaryds kommun 

Maria Svensson-Lundin Markaryds kommun 

Mariana Johannesson Region Kronoberg 

Olov Wolf-Watz Strategirådet 

PO Johansson Älmhult kommun 

Sofie Schentz Magnusson Region Kronoberg 

Ulrik Fostvedt PlugInnovation 

Uno Midenheim Tingsryd kommun 

 


