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Sammanfattning 
Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet riskerar att hamna i utanförskap och arbetslöshet, vilket 
påverkar både individen och samhället i stort. Plugga klart är ett projekt med syfte att förebygga 
studieavbrott genom att identifiera orsakerna och genomföra insatser. Uppsatsens syfte är att 
genom de deltagande skolorna kartlägga vilka aktiviteter som används inom Plugga klart 2 och 
vilka lärdomar som projektet bidragit till. Som metod används kvalitativa intervjuer av 
delprojektledare och projektansvariga. Resultatet presenteras utifrån de utvecklingsområden som 
skolorna valt att fokusera på och utifrån den fyrstegsmodell som förespråkas inom studie-och 
yrkesvägledningen. Studien visar att skolorna arbetar med samordning av insatser genom att en 
person ansvarar för översyn av elevärenden, samt att rutiner kring överlämningar utvecklas. Som 
valkompetenshöjande aktivitet arbetar skolorna med de horisontella principerna, samsyn och 
struktur som utgångspunkt. Största lärdomen ur projektet är vinsten med att ha en samordnande 
funktion, vilket gynnar såväl elever som övrig personal. 

 

Nyckelord: Plugga klart, Samordning, Studieavbrott, Valkompetens. 
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Förord 

Vårt allra största och innerligaste tack vill vi rikta till Karin Funcke, studie- och yrkesvägledare 
och delprojektledare Plugga klart, för all hjälp med relevanta kontakter för arbetet. Din erfarenhet, 
kunskap och uppmuntran har varit ovärderlig! Tack för ditt stöd, omtänksamhet och glädje i 
arbetet med oss. Vi vill även rikta ett stort tack till Göran Ehn, projektledare Plugga klart, för att 
du delat med dig av dina erfarenheter. 

Ett stort tack går till de deltagande skolorna och deltagande personal, som tog sig tid att sitta ner 
och låta sig bli intervjuade. Utan er hjälp och medverkan hade den här uppsatsen inte kunnat 
genomföras. Ni gör alla ett fantastiskt arbete ute på skolorna vilket vi är så glada att ni ville dela 
med er av till oss.  

Vår handledare Rasmus Karlsson för stöttning och vägledning. 

Sist men inte minst, vill vi tacka varandra för det goda samarbetet. Det har varit intressant och 
roligt. Vi har stöttat, haft stor förståelse och respekt för varandra under arbetets gång. Detta kan vi 
göra om… en annan gång! 

Charlotte Isaksson & Linda Brambeck 
Falun/Umeå, maj 2018 
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1 Inledning 
Nästan en fjärdedel av Sveriges gymnasieelever fullföljer inte sin utbildning på fyra år. Lite mer 
än var tionde niondeklassare saknar behörighet för att ens komma in på gymnasiet. Ofullständiga 
betyg och studieavbrott är inte enbart ett problem för skolan. Att förebygga studieavbrott är en 
viktig del i arbetet med att förebygga utanförskap. Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet 
riskerar att hamna utanför samhället med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden 
(Sveriges kommuner och landsting, 2017). EU:s gemensamma strategi för tillväxt och 
sysselsättning Europa 2020 omfattar övergripande prioriteringar kring tillväxt. En av dem är 
kvantitativa mål på EU-nivå inom dessa områden, bland annat sysselsättning, social delaktighet, 
utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi. Målen fastställdes av Europeiska 
rådet i juni 2010 och ska vara uppfyllda senast 2020. I ett led att uppnå de av EU uppsatta målen 
har man på nationell nivå kartlagt studieavbrott som en följd av delaktighet och psykisk ohälsa. 
För att undersöka möjligheterna att få stöd från den Europeiska Socialfonden, ESF, till vidare 
projekt genomfördes förstudien Den stödjande skolan rörande arbete kring att minska elevers 
avhopp från skolan och förbättra elevernas psykiska hälsa (esf.se). I denna förstudie var den 
huvudsakliga frågeställningen;  

“Vilka möjligheter och förutsättningar finns det för ett regionalt projekt i att minska 
avhopp från skolan i Dalarna?” (Woxberg m.fl., 2014, s. 3).  

Arbetet mynnade ut i projektet Plugga klart vilket genomförs av Region Dalarna och består av två 
delprojekt; Plugga klart 1 som fokuserar på kompetensutveckling för personal på grundskolor och 
gymnasieskolor och Plugga klart 2 som inriktar sig på utveckling inom verksamheten i dessa 
skolformer. 

När det gäller Plugga klart 2 inriktar man sig framförallt på specifika insatser mot de 
gymnasieungdomar som är på väg att avsluta sina gymnasiestudier i förtid. Båda delprojekten 
inom Plugga klart löper parallellt och bidrar därmed på olika sätt till det huvudsakliga målet för 
projektet: att studieavbrotten ska bli 40 % mindre. Tanken är att de via projektet ska få både 
kunskap och kompetens om hur de gemensamt kan arbeta med förebyggande åtgärder för att 
minska studieavbrotten. Detta beskrivs i Skolverkets skrift Övergångar inom skolor och mellan 
skolor:  

“Studie och yrkesvägledaren bör också arbeta främjande och 
förebyggande i samarbete med övrig personal under hela skolgången för 
att utmana elevernas föreställningar om utbildningar samt motivera dem 
till fortsatta studier” (Skolverket, 2014 s. 20). 

Verksamhetsutvecklingen pågår ute på skolorna för personal, parallellt med olika insatser för 
elever som är på gång att avbryta sina studier. Avsikten med det är att lägga en grund för det 
fortsatta arbetet på de deltagande skolorna som kan leva kvar även i det framtida skolarbetet. 

I projektet deltog från början cirka 15 skolor varav en del har valt att vara med i båda delprojekten. 
Som en avgränsning har vi valt att fokusera på Plugga klart 2, vars resultatmål är, förutom den 
önskvärda minskningen av studieavbrott med 40 %, även att studiemiljön ska bli mer tillgänglig, 
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jämställd och att ingen diskriminering ska förekomma. Ytterligare fokus är att minst 40 % av 
respektive kön ska tycka att de har fått en större valkompetens.  

Projektet i sig är intressant att utforska, dels ur vårt yrkesmässiga perspektiv som blivande studie- 
och yrkesvägledare, men även ur ett samhälleligt perspektiv. Varje elev som fullföljer sin 
gymnasieutbildning ökar sina chanser till att bli aktuell för arbetsmarknaden. Däremot, när det 
gäller elever som väljer att avbryta sina studier, så innebär det istället större kostnader för 
samhället. Det beskrivs i den statliga utredningen; Ungdomar utanför gymnasieskolan: 

“Elever som inte påbörjar eller fullföljer en gymnasieutbildning riskerar att få det 
svårare att komma in på arbetsmarknaden och därmed även färre möjligheter att 
göra andra typer av aktiva livsval. Studie- och yrkesvägledningen har därför en 
särskilt viktig roll när det gäller elever som riskerar att avbryta sin utbildning” 
(SOU 2013:13). 

I våra yrkesliv har vi vid flertalet tillfällen kommit i kontakt med svårigheter vid övergångar 
mellan skolformer, framförallt mellan grundskolan och gymnasieskolan. Detta har föranlett vårt 
intresse kring de problem som oftast uppstår för de elever som riskerar att inte klara av den här 
övergången, vilket i många fall leder till studieavbrott. Det här belyser vikten av att hela skolan, 
redan från början ser studie- och yrkesvägledningen som sitt ansvar: 

“Eleven ställs inför valsituationer redan tidigt under sin skolgång och 
behöver kunskaper och erfarenheter som underlag för sina val. Det är 
viktigt att eleven kontinuerligt ges stöd i den utvecklingen genom 
möjligheter att prova på och ställas inför olika utmaningar. Att ringa in 
intresseområden för framtiden kan vara en lång process” (Skolverket, 2013, 
s. 18). 

Olika studie och yrkesvägledande insatser bör därmed kunna bidra till bra övergångar som 
minskar studieavbrotten hos ungdomar genom väl underbyggda val. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man inom projektet Plugga klart 2 använder 
olika metoder och verktyg för att förhindra studieavbrott bland ungdomar och bidragit till bättre 
övergångar. Vidare är syftet att undersöka vilka åtgärder och aktiviteter som har givit resultat både 
vad det gäller den snäva som den vida vägledningen. Våra övergripande forskningsfrågor är 
följande: 

Vilka samordnande insatser har skolorna arbetat med inom Plugga Klart 2? 

Vilka valkompetenshöjande aktiviteter används inom Plugga Klart 2? 

Vilka lärdomar upplever de deltagande skolorna att projektet har bidragit med? 
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1.2 Disposition 
Examensarbetet består av sju stycken kapitel med ett antal underrubriker. I inledningen beskrivs 
bakgrunden till Plugga klart-projektet och de aktuella förstudier som ligger till grund för detta. 
Vidare i inledningen redogörs uppsatsens syfte och frågeställningar.  

I Bakgrundskapitlet beskrivs Plugga klart-projektet 1 och 2 utförligt tillsammans med en 
redogörelse för de tidigare projekt som gjorts tidigare med samma tema. Även annan intressant 
tidigare forskning lyfts och kapitlet avslutas med en beskrivning av den teoretiska modell som 
använts i studien.  

I Metodkapitlet beskrivs valet av intervjuform, tillvägagångssätt och respondentpresentation samt 
urval av skolor, som ingår i undersökningen. Vidare redogörs den vetenskapliga ansatsen inklusive 
urval och avgränsningar följt av etiska överväganden, tillförlitlighet och trovärdighet. 

I Resultatkapitlet redovisas intervjustudien och resultaten redogörs utifrån hur man arbetar på 
respondenternas respektive skolor inom de valda utvecklingsområdena. Vidare beskrivs resultaten 
utifrån övergripande teman som bottnar i uppsatsen frågeställningar; valkompetens och lärdomar 
av projektet. 

I uppsatsens analysdel utgår vi från de övergripande frågeställningarna och diskuterar vilka 
aktiviteter, främst valkompetenshöjande sådana, som gett resultat inom den snäva och vida 
vägledningen. 

Avslutningsvis presenteras slutsaterna och examensarbetet återknyts till det inledande syftet samt 
sätts in i ett större sammanhang. Även förslag på vidare intressant forskning inom området lämnas.  

2 Bakgrund 
2.1 Begreppsförklaring 
Detta stycke syftar till att sammanfatta uppsatsens nyckelbegrepp. Några av dem beskrivs 
utförligare under andra rubriker, här ges endast en kort definition. Begrepp som förklaras har 
anknytning till studiens problemområde, syfte och forskningsfrågor. 

Valkompetens 
Begreppet valkompetens handlar om förmågan att hantera valmöjligheter och kunna fatta väl 
underbyggda och väl övervägda val. Förmågan till detta ökar allt eftersom personen får 
erfarenheter och kunskaper om olika valalternativ. Begreppet är förhållandevis nytt men 
fenomenet är inte en ny företeelse. Det är inte heller specifikt knutet till skolverksamhet, utan 
något som är betydelsefullt för alla personer i alla stadier av livet. Det är viktigt att känna till att, 
precis som när det gäller alla typer av kunskaper, så är detta något som tar tid och därför bör 
påbörjas tidigt i ungdomars liv. 

Skollagen fastställer detta på följande vis: “Utbildningen i grundskolan utformas så att den 
förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning” (10 kap. 2 §, 
2010:800). 
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Valkompetenshöjande aktivitet 
Inom projektet Plugga klart har man valt att använda begreppet valkompetenshöjande aktivitet i 
samma betydelse som studie- och yrkesvägledande aktivitet (Funcke, Bark-Nordin & Ehn, 2016). 
Vikten av att att “skolan bidrar till att eleverna kan granska olika valmöjligheter och ta ställning 
till frågor som rör den egna framtiden” beskrivs i läroplanen för grundskolan (Lgr 11, kap 2.6). En 
aktivitet som beskrivs i studien kan vara en åtgärd i någon form eller skapande av en rutin 
alternativt en förändring av en befintlig rutin. Det kan även handla om att göra en övning, i något 
specifikt syfte, med en grupp elever eller liknande. 

Studieavbrott 
Begreppet studieavbrott innefattar, i den här studien, både elever som byter gymnasieprogram eller 
skola och de elever som helt avbryter sina studier. I Skolverkets allmänna råd (2013, s. 34) Att 
arbeta med studie- och yrkesvägledning beskrivs förfaringssättet från skolans sida vid 
studieavbrott “ I de fall eleven fattar beslut om att avbryta eller inte helt fullfölja sina studier bör 
skolan informera om och tydliggöra vilka konsekvenser det kan få när det gäller möjligheter till 
arbete och vidare studier.”  I och med det får eleven vetskap om vad ett eventuellt studieavbrott 
skulle innebära och kan ta ställning till det.                       

Överlämningar och övergångar 
I Övergångar mellan skolor och inom skolor framställs övergången till gymnasieskolan som 
generellt sett är den mest komplexa (Skolverket, 2014 s. 15). Eleverna sprids till ett större antal 
skolor. När eleverna förflyttas mellan olika skolformer alternativt mellan olika skolor bör 
noggrann dokumentation följa elev. Denna överlämning kan ske skriftligt eller muntligt mellan 
skolorna. “För att övergångsarbetet ska fungera så väl som möjligt behöver alla nivåer ta sin del av 
ansvaret” (Skolverkets, 2014 s.16). Det vill säga alltifrån kommun till huvudman, rektor, studie- 
och yrkesvägledare och pedagoger. 

2.2 Bakgrund till Plugga klart-projektet 
Europeiska Socialfondens programområde Sysselsättningsinitiativet för unga har helt eller delvis 
finansierat en rad projekt och studier kring sina utvecklingsområden. I Dalarna har man sedan 
2010 drivit ett projekt i syfte att ge unga människor bättre möjlighet att etablera sig på 
arbetsmarknaden vilket kallas Unga till arbete. 

2.3 Unga till arbete 

Unga till arbete är ett projekt i Dalarna vars syfte var att ge fler ungdomar i åldern 15–24 år, som 
varken arbetar eller studerar, möjligheten att göra val som ger dem chansen att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Syftet har även varit att ge personal i alla länets kommuner bättre 
förutsättningar, arbetssätt och metoder för att ge ungdomarna ett bra stöd för att de ska kunna 
etablera sig på arbetsmarknaden eller i utbildning. Projektet startades upp av Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) och genomfördes även via Region Dalarna. Projektet har finansierats till stor 
del med stöd från ESF men även av kommunerna och Region Dalarna. Samtliga kommuner i 
Dalarna har deltagit i projektet. Region Dalarna har varit projektägare och bidragit med 
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projektledning och samordning som till exempel att stötta kursledare och samordnare i 
kommunerna och till dessa erbjuda nätverksträffar. Målgruppen för projektet var till en början 
ungdomar, 18-24 år men senare ändrades det till 15-24 år. Deltagarna tas ut i samverkan mellan 
kommun, Arbetsförmedling och, i förekommande fall, Försäkringskassan (Region Dalarna.se). 

Samtliga kommuner i Dalarna deltog mellan åren 2010 och 2014 med närmare tretusen 
kursdeltagare och projektet förlängdes två gånger, 2012 och 2013. 2015 återupptogs projektet och 
pågick juni 2015 – december 2017. Unga till arbete implementeras i 14 av de 15 kommuner som 
finns i länet och Region Dalarna kommer under 2018 avsätta resurser i form av en tjänst på 50 % 
för att utbilda deltagarna i hälsa, arbetsmarknadskunskap och jämställdhet. Vid en uppföljning 
konstaterades det att 70 procent av deltagarna hade arbete eller studerade två år efter det att 
projektetet hade avslutats (Region Dalarna.se). 

2.4 Plug in 
Plug In är det hittills största projekt i Sverige vars målsättning var att stötta ungdomar till att 
fullfölja sina gymnasiestudier. Projektet som initierades av SKL startades våren 2012 och pågick 
till sommaren 2015 och finansieras på samma sätt som många av de övriga projekten via ESF och 
medverkande kommuner och regioner. Projektets övergripande mål var att minska avhoppen från 
gymnasieskolan och att halvera andelen elever som inte fullföljer gymnasiet på fyra år. 

Projektet syftade till att, på regional och lokal nivå, utveckla nya metoder för att tidigare se och 
kunna fånga upp elever som löper stor risk att avbryta gymnasiestudierna.  Över 7700 ungdomar 
som varit i riskzonen har ingått i projektet Plug In och besökt någon av de närmare 80 lokala 
projektverkstäderna. 

Orsakerna till att ungdomar inte fullföljer sina gymnasiestudier beror ofta på en kombination av 
individuella och strukturella faktorer. Genom djupstudier i tio av Plug In:s projektverkstäder har 
fem tydliga framgångsfaktorer för att motverka studieavbrott identifierats. De faktorer som bäst 
syftat till att förhindra studieavbrott sammanfattades till Individcentrerat arbetssätt, bemötande, 
flexibilitet, samverkan och koll o uppföljning (SKL, 2018).  

Individcentrerat arbetssätt innebär att beakta elevens helhetsbehov och utveckla ett 
individcentrerat arbetssätt. Det vill säga att utifrån ett brett perspektiv utreda vad som hindrar den 
specifika eleven från att komma till skolan och delta i undervisningen. Ofta ligger orsakerna 
utanför det pedagogiska stödet. 

Bemötande innebär att synliggöra de enskilda eleverna. Elever med svag skolanknytning är i högre 
grad än övriga beroende av positiva relationer till lärare och andra vuxna i skolan. De är ofta helt 
beroende av ett positiv bemötande.   

Flexibelt upplägg i att hitta lösningar i form av anpassad studietakt, blockläsning och nya metoder 
för att kartlägga och söka upp ungdomar i Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Elever har olika 
förutsättningar och behov. Många ungdomar har erfarenheter av skolmisslyckanden med låga 
resultat och låg närvaro med sig. För att nå dessa ungdomar behöver man tänka fritt och mindre 
traditionsbundet.   
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Samverkan genom samordning av insatser. Elever som riskerar att avbryta studierna befinner sig 
ofta i komplexa situationer och behöver stöd från flera olika professioner och instanser i samhället. 
Genom tydlig samverkan, inom skolan såväl som utanför, kan antalet kontakter reduceras och 
individens ramar sättas i fokus, snarare än organisationernas. 

Koll och uppföljning av elevers frånvaro och akademisk progression måste göras systematiskt. 
Detta för att tidigt kunna identifiera elever som riskerar att hoppa av sina studier.  

Dessa framgångsfaktorer arbetar man vidare med i förlängningen av projektet som kallas Plug In 
2.0 som startades hösten 2015. Huvudfokus i det fortsatta projektet är att arbeta vidare med och 
utveckla de områden som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer och därigenom höja 
kvalitén i gymnasieskolan så att fler elever slutför sina studier. Projektet pågår fram till hösten 
2017.  

PlugInnovation.se är en digital plattform som har utvecklats inom ramen för Plug In. Där kan man 
ta del av kunskap, framgångsfaktorer och erfarenheter från de kommuner som medverkar i 
projektet. Där finns exempel på allt ifrån hur man minskar skolfrånvaro, hittar effektivare 
studievägar för nyanlända samt hur man stöttar ungdomar som har hoppat av skolan till att återgå i 
studier eller annan sysselsättning.  

2.5 Andra projekt 
Värda att nämna är även #jagmed i östra Mellansverige som innefattade Regionförbundet 
Sörmland, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Östergötland. 
Även Vinnaprojektet i norra Sverige har varit mycket framgångsrikt. Detta är några i raden av 
framgångsrika projekt som ligger till grund för Plugga Klart. 

2.6   Plugga klart 1 
Det första Plugga klart-projektet startades i januari 2016 som kompetensutveckling för personal 
som arbetar på skolorna. Tiden som avsätts är totalt drygt 40 arbetstimmar och den kan bestå av 
fortbildning, stöd i processen och workshops. Under läsåret erbjuds personalen på deltagande 
skolor fortbildningsdagar med utgångspunkt på det gemensamma förhållningssättet och 
bemötandet av elever och kollegor. Utbildningens bestod även i efterföljande processtöd och 
handledning i arbetslag. I tidigare nämnda Plug In-projekt visade resultaten framförallt att en bra 
samverkan mellan elev och lärare var en viktig framgångsfaktor, speciellt för de som har problem 
med sin skolgång. Plugga klart 1-projektet har pågått i cirka 20-tal skolor i Dalarnas län och målet 
var att nå 600 deltagare under ett läsår.  

2.7   Plugga klart 2 
Projektet identifierar elever som har tankar på att avbryta sina studier och insatser görs för dessa. 
Skolan ska genom projektet aktivt stödja de elever som är i riskzonen för studieavbrott. Projektet 
syftar till att utveckla verksamheter och göra insatser för dessa ungdomar. Deltagande skolor 
analyserar sina behov och utformar därefter en egen plan för utvecklingsarbetet. Delar av det 
beskrivs bland annat i Att arbeta för att öka elevernas valkompetens inför framtida utbildnings- 
och yrkesval (Funcke, Bark-Nordin & Ehn, 2016). Där redogörs framförallt om valkompetens, 
som skolorna poängterat var ett utvecklingsområde. Inom projektet Plugga klart 2 har man valt att 
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dela in de tänkta insatserna i olika strategier som man kallar utvecklingsområden. Skolorna kan 
välja inom vilket eller vilka av dessa utvecklingsområden de vill lägga sitt fokus på. Enligt det 
europeiska socialfondsprogrammet måste insatserna präglas av de horisontella principerna för att 
få finansiellt stöd (esf.se). 

Skolor som deltar får möjlighet att ha i genomsnitt en tjänst som arbetar med projektet. De kan 
välja att lägga delar av denna tjänst på olika personer så att fler på arbetsplatsen får möjlighet att 
delta. Det är ett 20-tal skolor som deltar och cirka 50 procent av lönekostnaderna finansieras av 
projektet. Ett av målen med är att nå 800 ungdomar under de 2,5 åren som projektet pågår. Utifrån 
tidigare kartläggning som gjorts ser man tydligt att detta är utvecklingsområdena man bör fokusera 
på. 

Huvudaktiviteter inom projekten: 

x Utforma rutiner i skolan för att identifiera elever som riskerar att göra studieavbrott. 
x Utveckla och införa tidiga insatser för att motverka studieavbrott. 
x Utforma system för att registrera elever som gör studieavbrott och dess orsaker. 
x Nätverksträffar för berörd personal. 
x Utbilda berörda elever i horisontella principer: jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering. 
x Workshop med berörd personal i horisontella principer: jämställdhet, tillgänglighet och icke- 

diskriminering 
x Kompetensutveckling för berörd personal kring gemensamt förhållningssätt och bemötande 

(region dalarna.se).  

2.8   Tidigare forskning 
En intressant studie för vårt examensarbete genomfördes av James Dresch och Anders Loven - 
Vägen efter grundskolan (2010) under två års tid, från sista året på grundskolan tills eleven gått ett 
år på gymnasieskolan. Både enkäter med ett stort antal deltagare (cirka 600) utfördes samt ett 15-
tal kvalitativa intervjuer. Detta för att belysa studien såväl kvalitativt som kvantitativt. Fokus i 
studien var att få vetskap om elevernas funderingar och upplevelse inför gymnasievalet. 
Utgångspunkten i frågorna baserades på sju dimensioner - värderingar, relationer, erfarenheter, 
jaget, kunskap, tidsperspektiv, vägledning. Dessa sammanfogades sedan under tre teman i 
resultatdelen där elevernas situation utgick från värdering, jaget och tidsperspektivet. Synen på 
vägledning hade ett eget tema och de övriga tre sammanfattades under elevernas kunskap och 
medvetenhet om val och väljande (Dresch & Lovén, 2010). 

De resultaten visar är att eleverna antingen väljer ett högskoleförberedande gymnasieprogram som 
ger dem möjlighet att besluta senare vad de vill göra. Eller så väljer de yrkesförberedande program 
för att de vet att det är deras framtida yrkesval alternativt ett program där de kan få både teori och 
praktik exempelvis ett estetiskt program. Vid genomförandet av valet påverkas de framförallt av 
föräldrar men även av, syskon, släktingar, kompisar och studie- och yrkesvägledaren. Värt att 
notera är att i denna studie så är lärarna procentuellt sett är mindre betydelsefulla när det gäller 
gymnasievalet. Eleverna framhävde betydelsen av att få tillräckligt med samtalstid med studie- 
och yrkesvägledaren. Utifrån resultatet framkom det att eleverna hade önskat mer konversation 
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kring deras svaga/starka sidor samt att försöka komma fram till vilken yrken som skulle kunna 
passa dem. Sammantaget utifrån såväl enkäter som intervjuer beskriver författarna ett antal 
framträdande behov hos eleverna; att bli sedd, få bekräftelse, förstå sig själv och livet, mer 
motivation, få hjälp på vägen, hjälp med all information, få hjälp med att fatta beslut och se nya 
alternativ (Dresch & Loven, 2010). I den brytpunkt som övergången mellan grundskola och 
gymnasieskolan är konstaterar författarna att eleverna vill ha ännu mer individuell samtalstid med 
såväl föräldrar som studie- och yrkesvägledare. För att kunna förhindra byten och avhopp vid 
övergången till gymnasiet bör samtalen än mer koncentreras på att öka valkompetensen och stärka 
elevernas självkännedom. 

Forskning utifrån ett internationellt perspektiv återfinns i en publikation som utgår från den 
tekniska rapporten Forskning om effekt av utbildnings- och yrkesvägledning (februari 2011). Där 
undersöktes bland annat övergången mellan grund- och gymnasieskola där 39 studier världen över 
granskades. Det som framkom bland det viktigaste var att flera olika typer av insatser, s.k. 
vägledningsåtgärder ingick i vägledningen i en helhet. Även samarbetet mellan institutioner på 
samma nivå och på olika nivå konstaterades var av betydelse. Liksom att pedagoger och studie- 
och yrkesvägledare integrerade vägledningen i läroplanen så att det blev en del av den lärande 
processen.   

I skolverkets stödmaterial om övergångar betonas det hur viktigt en väl fungerande övergång är för 
en bra skolgång. Övergångar handlar om att den avlämnande verksamheten ger relevant 
information till den nya mottagande verksamheten. Det handlar också i hög grad om vikten av att 
mottagande verksamhet aktivt tar emot och använder sig av informationen. Alla funktioner bör 
innefattas, alltifrån kommun/huvudman till rektor, elevhälsa, studie-och yrkesvägledare samt 
skolans övriga personal. Något som betonas i Skolverkets stödmaterial “Övergångar inom och 
mellan skolor och skolformer” (2014) är betydelsen av denna styrning, samsyn och övergripande 
struktur. 

Lärarnas Riksförbund genomförde en studie under åren 2004-2009 där de granskade vilka effekter 
studie- och yrkesvägledningen hade haft med tanke på studieavbrott och programbyten. En av de 
huvudsakliga slutsatser som framkom var bland annat att på skolor där man haft liten tillgång till 
studie- och yrkesvägledning var risken större för avbrott på gymnasieskolan. Det är dock en rad 
andra olika aspekter som också spelar in vid studieavbrott och programbyten har tidigare forskning 
påvisat. Till exempel om programmet motsvarar deras förväntningar och om de trivs på den valda 
gymnasieskolan. Det som konstaterades i studien var vikten av att studie- och yrkesvägledningen 
var likvärdig, att den följs upp samt att den förstärks från tidiga år till exempel att det finns ett krav 
från staten på ett lägsta antal timmar. 

Enligt SKL är ungdomar under 25 år den grupp som det avsätts speciella pengar för när det gäller 
arbetsmarknadsåtgärder inom kommunerna, trots att det främst är ett statligt ansvar. (Jutdal, 2015, 
s. 119). Det här anser vi är en synnerligen intressant bakgrund till vårt examensarbete, liksom den 
studie som Lena Jutdal beskriver i Kommunerna och vägledning - de goda exemplen (2015). Syftet 
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med hennes studie var att undersöka hur kommuner utifrån ett huvudmannaperspektiv arbetade 
med såväl snäv som vid studie- och yrkesvägledning och hur samverkan fungerade gentemot 
arbetslivet i kommunerna. Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer, besök, 
styrdokument och arbetsbeskrivningar (Jutdal, 2015). 

Flera likheter i arbetet med studie- och yrkesvägledning framkom trots kommunernas varierande 
storlek och dess olika förutsättningar när det gällde det lokala arbetslivet. Det som bland annat 
kom fram var att vägledning ska vara hela skolans ansvar och även att det skulle vara en tillgång 
om studie- och yrkesvägledare kunde vara verksamma inom flera skolformer. Elevens behov och 
intressen bör även vara i fokus, liksom att kontakter gentemot arbetslivet blir en naturlig del av 
arbetet för hela skolan (Jutdal, 2015). En viktig del som Jutdal (2015) påpekar i studien är 
utformningen av mål och riktlinjer, för vägledningen på skolan, vilket kan bidra till ett bättre 
kollegialt arbete. Allt detta leder till att deras profession stärks, samt att eleverna får en likvärdig 
och opartisk vägledning.  

Något som även framhålls i studien är vikten av samverkan mellan omvärlden och arbetslivet i 
kommuner, landsting och andra arbetsgivare.  Det minskar konkurrensen när det gäller exempelvis 
praktikplatser och bidrar till samma förutsättningar. Sammanfattningsvis så poängterar Jutdal 
(2015) att det är viktigt att fortlöpande arbeta med mål och utvärdering gällande utveckling av 
studie- och yrkesvägledningen. Även att valprocessen genomsyrar hela verksamheten från tidig 
ålder och att arbetslivsfrågorna kontinuerligt införlivas. Rektor liksom politiker har en viktig roll 
att se till att detta blir möjligt och genomförbart. Utifrån följande citat från studien blev vår 
forskningsplan än mer intressant då projektet fokuserar på att följa upp delar av dessa områden:  

“Andra mål med vägledningen, som att öka elevernas studiemotivation, 
stärka valkompetens, minska avbrotten i gymnasieskolan och förbättra ungas 
övergång till arbetsmarknad, är svårare att följa upp” (Jutdal, 2015, s. 123). 

2.9  Teoretisk modell  
I början av 1900-talet utvecklade Frank Parson en karriärteori kallad “Trait and Factor Theory”. 
Teorin handlar om att individen med hjälp av olika vägledningsmetoder lättare kan förstå 
relationen mellan självkännedom och kunskap om omvärlden. Denna teori vidareutvecklades 
sedan av Edmund E Williamson till det man idag benämner matchningsteori vilket handlar om 
individens yrkesval utifrån personliga egenskaper. Långt senare, på 1990-talet, utvecklades 
Parsons tankar och ursprungliga modell vidare av Kerstin Borhagen & Anders Lovén. De valde att 
kalla den Studie- och yrkesvägledningens fyrstegsmodell. Borhagen & Lovén (1991) genomförde 
på uppdrag från Skolöverstyrelsen en undersökning baserad på kvalitativa intervjuer med drygt 
300 personer vilket resulterade i rapporten Vem behöver SYO? Studien syftade till att undersöka 
allt ifrån upplevelsen av SYO-funktionen till kunskapen om läroplanens riktlinjer. Det som 
framkom var att SYO-konsulenterna överlag var nöjda med sitt arbete, men de beskrev tidsbristen 
och ensamarbetet som ett problem. Från lärare, skolledares och elevers sida var funktionen 
betydelsefull då de har en “verktygslåda” med viktig omvärldskunskap som hela skolan har nytta 
av (Borhagen & Lovèn, 1991). Som författarna skriver “I ett system med decentraliserat ansvar för 
skolans verksamhet är det viktigt att ge syoverksamheten ökad legitimitet” (s.48). Vidare 
konstaterar de att “i läroplanstermer skulle man kunna uttrycka studie- och yrkesvalet som 
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kunskap om alternativen, självkännedom och förmåga att välja”(s. 48). Det resulterade i en 
fyrstegsmodell som kan “synliggöra vägledningens olika dimensioner” (s. 2) 

 

 

Figur 1. Studie- och yrkesvägledarens fyrstegsmodell (Fritt efter Borhagen & Lovén, 1991) 

Modellen (Figur 1) visar att individen, med vägledning, kan öka sin medvetenhet om sig själv, sina 
intressen och förmågor och i kombination med medvetenhet om de alternativ som finns att tillgå, 
till exempel utbildningar och yrken, kan individen i nästa fas fatta beslut. Därefter kan individen 
med hjälp komma vidare till ett genomförande. Det kan likväl vara hjälp med ett gymnasie- 
och/eller yrkesval som upprättandet av en handlingsplan (Borhagen & Lovén, 1991). Denna 
modell bygger, precis som Parsons tankar, vidare på medvetenhet om sig själv och alternativen. 
Därför har vi i den här uppsatsen valt att använda Lovens & Borhagens (1991) Fyrstegsmodell för 
att analysera resultaten.   

3 Metod 
Under den här rubriken kommer undersökningens upplägg och genomförande beskrivas. Arbetet 
med uppsatsen består i flera delar. För att få en bra grund och en god inblick i projektet initialt 
intervjuades den ansvariga projektledningen på Region Dalarna. Även rapporter, 
forskningsmaterial och övrigt material som som ligger till grund för projektet studerades noggrant. 
I samråd med projektledningen uppkom möjligheten att delta, under en dag, då skolledare och 
delprojektledare från regionens medverkande skolor träffades. Inför den träffen kontaktades de via 
brev (bilaga 1) för att deltagarna i förväg skulle få information om oss och syftet med 
examensarbetet. Dagen blev betydelsefull för arbetsprocessen då kontakter knöts och insikten i 
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projektet ökade. Vidare genomfördes en rad kvalitativa intervjuer med delprojektledare och annan 
personal som arbetar inom projektet på de utvalda skolorna. 

Under arbetet med denna uppsats och de samtal vi förde med respondenterna blev det nödvändigt 
att justera frågeställningarna något. Fokus skiftades från vilka valkompetenshöjande aktiviteter 
man utförde på skolorna till att undersöka vilka lärdomar man fått ut av dessa. Detta skedde i 
samråd med handledaren och syftet var att få ett bredare diskussionsunderlag.  

Samtliga fyra intervjutillfällen varade 45-60 minuter. Intervjun utfördes på varierande sätt utifrån 
rådande omständigheter vad gäller tid i anspråk och respondenternas önskemål. Ljudet från 
intervjun spelades in i samtliga fall. Intervjuerna var trivsamma och ingen av respondenterna 
tycktes hämmas av inspelningen och/eller av varandras närvaro, snarare uppmuntrade de varandra 
till fördjupning och vidare utläggning. Efter samtalet analyserades anteckningarna och den största 
delen av ljudupptagningen transkriberades. Alla respondenter är myndiga och tillfrågades enskilt 
och informellt för att de inte skulle känna sig övertalade eller påverkade av grupptrycket. 

3.1 Kvalitativ forskningsintervju 
Som metod för denna uppsats valdes kvalitativ forskningsintervju eftersom målet var att få inblick 
i ämnet genom de intervjuades eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). “Intervju ger en god 
bild av en halvstrukturerad forskningsintervju med tonvikten lagd på intervjupersonens upplevelse 
av ett ämne” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 43). Intervjuformen är flexibel och beroende på vad 
respondenten svarar kan frågornas ordningsföljd ändras och utvecklas (Denscombe, 2009, s. 266). 

Forskningsfrågorna syftar till att utifrån respondenternas erfarenhet söka svar på frågor kring 
varför skolorna valt ett visst utvecklingsområde och varför de valt ett visst angreppssätt. Vidare 
söks svar på hur man genomfört detta och hur de upplever att den valda strategin fungerat. Kvale 
& Brinkmann (2014, s. 148) menar att hur en kvalitativ intervju bäst planeras utifrån 
undersökningens syfte och ämne. “De tematiska frågorna “varför?” och “vad?” måste besvaras 
innan “hur”-frågan kan ställas på ett meningsfullt sätt.  

3.2 Vetenskaplig ansats 
Inom human-, kultur- och samhällsvetenskaplig forskning tillämpas idag ofta hermeneutiken. 
Detta förhållningssätt syftar till att förstå sig själv och andra människors liv genom att tolka hur de 
talar och handlar. (Patel & Davidsson, 2010, s. 29). Den hermeneutiska ansatsen kan liknas vid en 
nedåtgående spiral, eller cirkel, och utgår från den egna förförståelsen som tillsammans med ny 
information och erfarenhet bildar ny kunskap. Spiralen, söker på sin väg nya delar och gräver sig 
djupare ner i förståelsen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 252). Att studera empiri ur ett 
hermeneutistiskt förhållningssätt innebär dels att söka vetenskapen bakom det direkt observerbara. 
Man riktar fokus djupare, mot det genuina och känslomässiga planet. Man menar att det är i den 
djupa förståelsen som tolkningen kan synliggöras (Patel & Davidsson, 2010, s. 31). 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att en god förkunskap i ämnet är en förutsättning för att en 
intervjustudie som metod ska kunna ställa relevanta frågor. Att ha ett tematiskt fokus innebär att 
känna ämnet så väl att inget tvivel råder kring vilka frågor som bör lyftas och vilka som bör sättas 
åt sidan. “I tematisering av en intervjustudie ingår att klarlägga temat för studien - 
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undersökningens “vad”. Det innebär att man utvecklar en teoretisk förståelse av de fenomen som 
ska studeras för att kunna etablera den bas med vilken den nya kunskapen ska integreras.” (Kvale 
& Brinkmann, 2014, s. 149). Vi har båda mångårig, yrkesmässig bakgrund som lärare där vi 
regelbundet mött elever som riskerar att avsluta studierna i förtid och kan därför väl förstå 
problematiken respondenterna hänvisar till. Att vi dessutom läst in oss på det material i form av 
rapporter kring projektet i förväg och deltagandet vid skolledarträffen torde ge oss både bred och 
djup kunskap kring projektet. 

Vid empiriska studier av hur människor upplever fenomen används ofta fenomenografisk ansats 
(Patel & Davidsson, 2010, s. 33). Inom ramen för denna uppsats undersöks hur inblandade 
personer uppfattar separata händelser/aktiviteter som är kopplade till projektet. Metodiskt arbetar 
den fenomenografiska forskaren vanligen med intervjuer där informanten får beskriva sin 
upplevelse med egna ord. I intervjuresultaten söker forskaren sedan efter mönster (Patel & 
Davidsson, 2010, s. 33). 

3.3 Urval och avgränsningar  
För att, i denna uppsats, avgränsa oss väljer vi att studera skolor som valt liknande 
utvecklingsområde, det vill säga samordning av insatser och övergångar och överlämningar. 

Vid uppstart av examensarbetet valdes, i samråd med delprojektledare Karin Funcke, lämpliga 
skolor ut och de tillfrågades om deltagande. Urvalet av grund- och gymnasieskolor gjordes dels 
utifrån geografisk placering och dels utifrån vilket eller vilka utvecklingsområden skolan valt att 
fokusera på. Syftet var att få en så heltäckande och verklighetstrogen bild av projektet som 
möjligt. Avgränsningen syftade till att smalna av det valda forskningsområdet och lyfta 
lärdomarna som vunnits ur projektet.   

Valet av deltagande skolor gjordes på urval av skolornas geografisk placering och dels på  vilken 
elevgrupp de inriktar sitt arbetet mot. För att få en så heltäckande bild av arbetet inom projektet så 
valdes skolor där man arbetade mot olika elevgrupper som befinner sig på olika platser i systemet. 
Vasaskolan är en grundskola och där är projektet inriktat på högstadiet och då framför allt 
niondeklassarna. Mora gymnasium arbetar med de presumtiva gymnasieeleverna vilket egentligen 
är samma elevgrupp som Vasaskolan men från gymnasiets håll. På Dahlanders kunskapscenter går 
elever som har åldern inne men, av en eller flera anledningar, ännu inte är behöriga till nationellt 
program och därför läser på introduktionsprogrammen (IM) Slutligen Stiernhööksgymnasiet där 
arbetet inriktas på gymnasieelever på IM och på nationella program.  

3.4 Respondentpresentation 
3.4.1 Vasaskolan, Hedemora 
På Vasaskolan arbetar delprojektledare som resurspedagog. Vasaskolan är en grundskola och 
fokus i projektet ligger på eleverna i årskurs 9 som står i begrepp att söka till gymnasiet. De 
arbetar dels med att eleverna ska göra, så väl underbyggda val som möjligt för att förhindra 
studieavbrott och dels med att eleverna ska känna sig trygga i sitt val och sitt möte med gymnasiet. 
På Vasaskolan finns även en mentor som är resurspedagog mot årskurs 8. Hennes arbete är 
koncentrerat kring elevers frånvaroproblematik. 
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3.4.2 Mora gymnasium, rektorsområde 2 
På Mora gymnasium finns elevsamordnare och har ansvar över elevfrånvaro och rutiner kring 
detta. Hon samtalar med elever som har hög frånvaro. Som delprojektledare finns studie- och 
yrkesvägledaren som arbetar med överlämningar och har konferens kring eleverna vid 
överlämningen. De har även anordnat ett tillfälle för gruppvägledning avsett för elever som är på 
väg att gå över till gymnasiet. Detta har visat sig mycket framgångsrikt. Resultatet är att inga 
elever har valt att göra studieavbrott. 

3.4.3 Dahlanders kunskapscentrum, Säter 
På Dahlander kunskapscenter arbetar specialläraren som delprojektlärare. Det finns även en 
socialpedagog på skolan som till viss del arbetar i projektet. På skolan drivs fyra olika 
introduktionsprogram, IM, och av den anledningen har man en väl utvecklad rutin kring elevfrågor 
och elevhälsoteamet, EHT. Tack vare socialpedagogen kan man nu snabbt fånga upp elever som 
behöver stöttning. 

3.4.4 Stiernhööksgymnasiet, Rättvik 
På Stiernhööksgymnasiet finns en delprojektledare, en elevcoach och studie- och yrkesvägledare 
som till viss del arbetar i projektet. De har framförallt arbetat med att förbättra rutiner och 
dokumentation kring elever som riskerar att göra studieavbrott. Arbetet har lett till ett, helt och 
hållet, förändrat utseende på hur de arbetar kring elever. Man har även jobbat kring överlämningar 
och övergångar. Man arbetar även med att på ett bättre sätt fånga upp frånvaro samt att rutinerna 
kring detta ska göras lika av alla. Frånvaron är vanligare på vissa program och därför lägger man 
ner mer arbete kring de eleverna. Man har gjort ett försök med gruppvägledning vilket har fallit 
väl ut. Detta arbete kommer man utveckla och arbeta vidare med. Man har även jobbat kring 
överlämningar och övergångar. 

3.4.5 Projektledning, Region Dalarna, Falun 
På Tillväxtenheten, Region Dalarna i Falun arbetar Göran Ehn som projektledare för Plugga klart 
och delprojektledare och studie- och yrkesvägledare Karin Funcke. Kontakten med de ansvariga 
för projektet etablerades inledningsvis och dialogen pågick fortlöpande under hela arbetet. 

3.5 Forskningsetiska principer 
De deltagande skolorna fick vetskap om oss och våra planer via den centrala projektledningen. 
Den första kontakten med de aktuella skolorna skedde sedan via e-post. De tilltänkta 
respondenterna fick en kortare bakgrundsförklaring till problemställningen och upplägget. 
Samtliga deltagare i studien har upplysts om att deltagandet är frivilligt och medverkan ingår i 
samtyckeskravet. 

Deltagarna har även tillfrågats om hur de ställer sig till konfidentialitetskravet vilket innebär att de 
personer som deltar i en undersökning ska garanteras anonymitet och uppgifter om deltagarna ska 
förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. De har erbjudits möjlighet att läsa igenom texten 
från respektive intervju. De forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet utarbetat inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har följts för att respektera de personer som deltagit i 
studien. Informationskravet innebär att de inblandade ska informeras om den aktuella 
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forskningsuppgiftens syfte. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer 
endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

En tidpunkt för genomförandet bestämdes individuellt. Även hur intervjun skulle genomföras; via 
ett fysiskt möte alternativt via Skype eller liknande beslutades gemensamt. I god tid före 
intervjutillfället fick respondenterna intervjufrågorna (bilaga 2) skickade till sig samt en förfrågan 
om hur det ställde sig till ljudinspelning av intervjun. Samtliga fyra skolor valde att delta och var 
positiva till ljudinspelningen. Vi informerade även om att de skulle få ta del av den skriftliga 
sammanfattningen från intervjun och eventuella citeringar innan färdigställandet.    

3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Intervjuerna genomfördes med samma frågeformulär som underlag och på liknande sätt via telefon 
eller fysiskt möte. De olika intervjuformerna anses inte ha påverkat resultatet i den här 
undersökningen, då samtliga intervjuer spelades in. Intervjuerna har till största del transkriberats 
för att få en så bra grund som möjligt och det är en person som transkriberat allt. Eftersom detta 
genomförts på samma sätt stärks tillförlitligheten av respondenternas berättelse. Vid samtliga 
tillfällen utom ett var det två respondenter, det är det enda som kan ha påverkat studien då det 
märkts vid de intervjuerna att de har inspirerat varandra till vidare förklaringar. Det utskrivna 
materialet och ljudupptagningen har bearbetats gemensamt för att få en bra bild av den empiri som 
ska analyseras. Genom att kontinuerligt återknyta empirin till de inledande frågeställningarna 
stärks trovärdigheten i denna studie. Resultaten har redovisats genom teman som framkommit i 
flera av intervjuerna vilket ökar tillförlitligheten. Eftersom vi preciserat de tolkningar vi gjort och 
använt oss av lämpliga citat har vår strävan varit att öka trovärdigheten i studien (Loven, 2000, s. 
87).  

4 Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultaten från intervjustudien med de fyra skolorna. Inledningsvis 
redogörs resultaten utifrån hur man generellt arbetar på de fyra olika skolorna inom de valda 
utvecklingsområdena. Vidare beskrivs resultaten utifrån övergripande teman som bottnar i 
uppsatsen frågeställningar; valkompetens och lärdomar av projektet.  

4.1 Resultat utvecklingsområden 
Vid uppstarten av projektet hade de deltagande skolorna möjlighet att välja ut de områden där man 
upplevde att man hade störst utvecklingspotential. De utvecklingsområden som de kunde välja 
bland var: 

x Samordning av insatser 
x Övergångar och överlämningar 
x Studieverkstad 
x Språksamordning 

Studien omfattar fyra skolor med liknande utvecklingsområden, men med fokus på olika 
elevgrupper. 
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Syftet var att få en mer djupgående, men ändå heltäckande insikt och förståelse för projektets 
potential och på vilka olika sätt man väljer att arbeta. Samordning av insatser innebär, på de flesta 
skolor, att man har en delprojektledare som fungerar som plugga klart-coach. Denne är ofta 
anställd till viss del inom projektet och till viss del direkt hos arbetsgivaren. Hur stor del 
delprojektledaren har varierar beroende på hur många elever som väntas delta i projektet och på 
om, och i så fall, i vilken omfattning personen har befintlig anställning på skolan. De utvalda 
skolorna valde också överlämningar och övergångar som utvecklingsområde då de anser att det är 
ett stort utvecklingsområde som behöver ses över och skapas rutiner kring och även blev en 
naturlig följd av samordning av insatser. 

4.1.1 Samordning av insatser 

På Vasaskolan valdes samordning av insatser som utvecklingsområde eftersom de ville fokusera 
på att få in en fungerande rutin med närvaron via Skola 24. Anledningen är att skolan i tid vill 
fånga upp de elever som är i riskzonen för studieavbrott, då låg närvaro i många fall är ett tidigt 
tecken på det. Genom det fungerande arbetssättet där all personal är delaktiga i 
närvarorapporteringens rutiner har det blivit stor skillnad då eleverna fångas upp innan det gått för 
lång tid, med till exempel sena ankomster, frånvaro. Ämneslärare rapporterar till resurspedagog 
som informerar arbetslag om ärendet och i de fall det behövs vidare till EHT. Har eleven fyllt 15 
år kan det bli aktuellt med deltagande i Plugga klart 2. Rutinen närvaro/frånvaro utvärderas varje 
läsår via enkät. Som delprojektledaren uttrycker det hela: 

”Vi är flera stycken kring det här, även om det är jag och Lena som arbetar inom 
projektet så är vi flera som försöker fånga upp de här eleverna “ (Delprojektledare, 
Vasaskolan). 

Bland annat så sammanträder delprojektledarna regelbundet med studie- och yrkesvägledaren 
cirka en timme/vecka. Även flera personer medfinansieras i projektet, till exempel kurator och 
resurspedagog och gemensamt försöker de fånga upp flera elever som de anser har behov av hjälp 
på olika sätt. Basen är en studieverkstad som är fristående del av skolan där elever, både inom 
projektet och andra, kan få extra stöd eller hjälp med skolarbetet. Där finns det alltid personal med 
olika funktioner som undervisar eleverna och kan hjälpa dem. Lena som delprojektledare beskriver 
bland annat sitt arbete så här: 

“… jag är också ute mycket i korridorerna och träffar eleverna som är inskrivna och 
frågar hur de mår, om det funkar (…) och att det finns en spindel i nätet som vi, för 
de här eleverna, de blir ganska trygga. Vi försöker jobba, agera som kloka varma 
vuxna” (Delprojektledare, Vasaskolan). 

Betydelsen av den här samordnande funktionen återkommer de till ett flertal gånger under 
intervjun, att det finns personer som fångar upp elever på olika sätt. Det kan vara alltifrån elever 
som behöver motivation på olika sätt eller stöd i den lärande processen. Liknande uttryck för detta 
kommer från en av respondenterna på gymnasieskolan: 

“… den här samordningsrollen tänker jag är betydelsefull till exempel. elever som 
har svårt att kommunicera med lärare, man hjälper till med sådana här grejer som 



21 

 

de många gånger ska sköta själva men faktiskt inte fixar av olika skäl” 
(Delprojektledare, Mora gymnasium). 

Även på Mora gymnasium anställdes en samordnare direkt vid uppstart av projektet vilken arbetar 
med elever som har hög frånvaro. Delprojektledaren berättar att första halvåret arbetade hon själv 
med projektet och inledningsvis gick hon ut och informerade om sin funktion i klasserna: 

 “… och berättade vem jag var och vad jag gjorde och att jag fanns tillgänglig om 
det var något de behövde få stöd i, alltifrån vantrivsel till frånvaro. Så var det mer i 
början och komma igång. Nu är det ju mer rutin via EHT” (Delprojektledare, Mora 
gymnasium). 

Delprojektledare beskriver utvecklingen av samordningsfunktionen som därefter resulterade i 
implementering av nya rutiner för närvaron, som ett led i att fånga upp de elever som befinner sig i 
riskzonen för framtida studieavbrott.  När studie- och yrkesvägledaren blev en del av projektet 
började arbetet även inriktas mot de presumtiva gymnasieeleverna, då denne uttryckte att det var 
viktigt att göra något gemensamt med grundskolan. Därmed kom de igång med det samordnande 
arbetet gällande överlämningar och övergångar samt valkompetens. 

Delprojektledaren på Dahlanders kunskapscentrum är speciallärare i grunden och arbetar främst 
elevcentrerat utifrån individens behov. I projektet finns medfinansiärer på skolan som hon har ett 
nära samarbete med: två studie- och yrkesvägledare, skolsköterska kurator, socialpedagog, två 
rektorer. Tiden rapporteras in till Region Dalarna, men det är skolan som finansierar det hela. 
Varje vecka har de möten då de delger varandra ny information och som delprojektledare är hon 
den som informerar om hon till exempel varit iväg på ett möte med övriga Plugga klart skolor. De 
elever som deltar i projektet har valts ut utifrån en dialog med arbetslagen som hon har möte med 
varannan vecka där elevernas behov tas upp, till exempel utifrån att närvaron börjar minska. I sin 
samordnande roll kan det handla om att eleven behöver mer lärartid, att hon förmedlar och 
koordinerar saker eller är ett extra stöd för eleven där mentors möjlighet kanske inte alltid finns. 

“Just den här samverkan är så viktig för hela eleven (...) man måste ju liksom se 
eleven, vad den är i för form och vad den behöver just nu. En viktig kugge här, 
känner jag eftersom det fungerar så bra som det gör” (Delprojektledare, Dahlanders 
Kunskapscentrum). 

Den här samordningsfunktionen som skildras kan innebära regelbundna möten med 
elevhälsoteamet angående eleverna i projektet. Liksom den rapportering till CSN som ska ske efter 
fyra frånvarotillfällen där de har en tät kontakt direkt med hemmet och eleven vid frånvaro. Efter 
fjorton dagar har de ett möte för att finna en lösning på problemet och diskutera anledningen till 
frånvaron. Socialpedagogen sköter företrädesvis de externa kontakterna med bland annat Barn- 
och ungdomspsykiatrin (BUP) och arbetar nära studie- och yrkesvägledaren där de gemensamt ser 
över elevens situation. 

På Stiernhööksgymnasiet arbetar delprojektledare som Plugga klart-coach och har en samordnande 
funktion kring olika elevärenden. Det första uppdraget blev att förbättra rutiner kring elever som är 
i riskzonen för studieavbrott. Det uppdagades då att det fanns en uppsjö av olika blanketter som 
personalen använde. “Bakgrunden till det är nog att det har varit två olika skolor och det är ingen 
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som har tagit tag i det” (Syv, Stiernhööksgymnasiet). Rutinerna för hur elevärenden skulle 
hanteras tydliggjordes också. Det infördes regelbundna möten för  

EHT tillsammans med respektive biträdande rektor. Där lyfter man aktuella elevärenden, nya, 
pågående och de som är på väg att avslutas. Nästa steg är att involvera eleven i processen. Ofta har 
man ett förmöte inför själva processmötet för att lite mer inofficiellt höra sig för med eleven om 
situationen. Eleven får då omgående återkoppling och dessutom kan detta förmöte ske i mindre 
skala så att eleven inte känner sig obekväm men flera obekanta vuxna. Förmötet leder även till att 
man bättre kan avgöra vilka som behöver delta på det efterföljande processmötet. 
Delprojektledaren menar att på så vis att man arbetar mer elevnära nu. Eleven är direkt involverad 
i processen kring sin egen skolgång. De har en tydligare och noggrannare rutin för hur 
dokumentationen ska göras och av vem. Det handlade dels om tydlighet i rutiner så att alla arbetar 
på liknande sätt och åt samma håll, dels om att alla elever ska få snabb och korrekt hjälp och 
stöttning. De förändrade rutinerna har lett till ökad samsyn på skolan. 

4.1.2 Överlämningar och övergångar 

På Vasaskolan och även i övriga skolorna i kommunen, är man i färd med att förändra rutinen 
gällande övergångar och överlämningar mellan stadierna. Först av allt är det nya stadiet som 
bjuder in till överlämning. Alla elever gås igenom till att börja med, notiser görs kring elever där 
det finns ett behov av att ha ett ytterligare möte kring. De har sett att strategier behöver utformas 
för dessa överlämningar så att inblandade parter vet vem som ska göra vad. Detta uttrycker 
respondenten under intervjuns gång: “Man måste ha en kommunikation mellan stadierna för att få 
fina, lugna, trygga övergångar för våra elever” (Delprojektledare, Vasaskolan). 

Det här är, i deras fall, möjligt i och med att gymnasieskolan ligger precis bredvid och då blir både 
samarbetet och kommunikationsvägarna enklare. Dessutom är den gymnasieskolan också med i 
båda projekten vilket gör det lättare att lämna elevärenden vidare till nästa delprojektledare om 
eleven ska läsa vidare där. För att underlätta övergångarna har de bland annat en vecka där de 
arbetar med arbetsmarknadskunskap i undervisningen med workshops, inbjudna företag och 
föreläsare för såväl föräldrar som personal. I och med närheten till gymnasiet finns möjligheten, 
för de elever som vill, att prova på att vara elev för en dag. 

På Mora gymnasium upplever man att det finns behov av samverkan mellan olika parter för att ge 
eleverna förutsättningar att klara av studierna och yrkeslivet. Efter den inledande kartläggningen 
med överlämningar/övergångar har skolan identifierat ett antal brytpunkter som tex tidiga 
programbyten, studieavbrott och in- och utflytt från kommunen. Elevhälsan i Mora kommuns har 
tagit fram en ny rutin med en tillhörande blankett för överlämningar mellan grundskolan och 
gymnasieskolan. De upplever att detta inte fungerat fullt ut. Vid ett samlat elevhälsomöte för 
samtliga rektorsområden på Mora gymnasium, beslutades det att projektet ska arbeta för att rutinen 
efterlevs och blir känd vid samtliga grundskolor i upptagningsområdet. 

Delprojektledare, specialpedagog och rektor bjöd in till ett möte med respektive grundskola där 
rutinerna diskuteras. Resultatet av mötet sammanfattas genom att de inte kände till att det fanns en 
rutin kring överlämningarna som man förväntades följa. Det rådde även delade meningar om vilka 
elever som skulle följas av en skriftlig överlämning och om det fanns lämpliga blanketter. 
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Grundskolorna la fram ett önskemål om att gymnasieskolan regelbundet ska göra besök inför 
överlämningar och informera aktuell personal, vilket nedanstående citat bekräftar: 

“Vi kom överens om det också att varje höstterminsstart då ska det komma ut en 
specialpedagog från gymnasiet och uppdatera dem som ska göra överlämningar och 
vara den som talar om vad de ska göra, hur de ska göra, när de ska göra och hur de 
skriver och sådär. Så det kommer vi lägga in i vår rutin härifrån“ (Syv, Mora 
gymnasium). 

Det som delprojektledaren beskriver är att projektet har möjliggjort denna process, där de kommit 
igång och skapat en medvetenhet på de olika stadierna av vikten av genomarbetade överlämningar 
vid övergångar. Liksom betydelsen av att se eleverna som deras gemensamma som de kan skapa 
de bästa förutsättningarna för. 

På Dahlanders kunskapscentrum fanns det inget gemensamt arbetssätt kring övergångar och 
överlämningar. Det fanns ingen övergripande struktur gentemot grundskolan utan elevunderlag 
från olika instanser kunde komma vid olika tillfällen. Delprojektledaren menar att arbetet med 
överlämningarna genomförs på olika sätt. 

“Vad vi tycker är bra för att veta för att bemöta dem så man slipper göra samma 
misstag igen och kan börja där de är - inte för högt upp och inte för lågt” 
(Delprojektledare, Dahlanders Kunskapscentrum). 

På gymnasiet beskrivs att det finns ett behov av att tidigt få underlaget gällande eleven för att 
kunna ge rätt förutsättningar. Därför började de, i och med projektet, arbeta fram en 
överlämningsblankett, som utgick från frågeställningen: “Vad är det vi vill veta?” Förutom arbetet 
med förändrade rutiner så har socialpedagogen på skolan börjat bjuda in eleverna tidigt på våren, 
där de kan träffa lärare och elever samt erbjudit föräldrarna att besöka gymnasieskolan. 
Delprojektledaren säger att hon definitivt tror att dåliga överlämningar bidrar till tidiga 
studieavbrott på gymnasieskolan. 

På Stiernhööksgymnasiet finns utöver delprojektledaren en elevcoach som arbetar elevstödjande. 
Hon har drivit arbetet med att utveckla bättre rutiner kring överlämningar från grundskolan. Nya 
rutiner implementeras efter hand och i nuläget har man infört en rutin där gymnasiet träffar 
grundskolorna redan i februari och diskuterar eleverna som är på väg. Gymnasiet behöver vetskap 
om hur många elever de kan förvänta sig både till de nationella programmen och till 
introduktionsprogrammen. De behöver även veta vilka som är i behov av särskilt stöd, har 
åtgärdsprogram alternativt har ett handikapp som gör att skolan måste anpassa lokaler och 
liknande. Studie- och yrkesvägledaren träffar sedan dessa elever för att skapa sig en bättre bild av 
deras specifika behov. Eleverna bjuds även in till skolan för att besöka de program de är 
intresserade av att söka till. Detta är en stor hjälp för eleverna vid skolstarten och framför allt för 
elever som tidigare har haft problem med sin skolgång.  



24 

 

4.2 Resultat frågeställningar 
4.2.1 Valkompetenshöjande aktivitet 
På Vasaskolan vill man utöka arbetet med de horisontella principerna. Tillsammans med 
projektledaren från Region Dalarna planerades därför en aktivitet med fokus på valkompetens. 
Aktiviteten omfattade de fem parallellklasserna i årskurs 9 på skolan och genomfördes under en 
dryg timme. Ämnet man diskuterade var om eleverna kände sig säkra på sina gymnasieval och om 
de kände till eventuella konsekvenser utifrån vilka val som görs. Målet var att de antingen skulle 
bli stärkta i sitt gymnasieval alternativt fundera kring sitt val utifrån ett vidare perspektiv. 
Aktiviteten var uppdelad i tre delar; första delen handlade om förutfattade meningar och normer. 
Nästa del handlade om genusperspektiv utifrån egenskaper och den sista handlade om 
genusperspektiv utifrån gymnasieprogram. 

Syftet med den första övningen var att göra eleverna medvetna om hur omgivningen påverkar 
dem, via bland annat media och reklam. Projektledaren påpekar att valen baseras både på egna 
erfarenheter och samhället i stort. Meningen var att eleverna skulle bli medvetna om att hur de 
uppfattar en individ ofta påverkas av tidigare erfarenheter. Övningen belyser de många val, både 
medvetna som omedvetna, som varje individ gör dagligen. Den andra övningen bestod i att 
eleverna fick anteckna ord, begrepp och företeelser utifrån yrkes- och gymnasieval. Den 
efterföljande diskussionen handlade om vilka begrepp som är karakteristiska för kvinnligt 
respektive manligt attribut. Diskussionen leder vidare till värderingar, arbetsmarknad, löner och så 
vidare. I arbetet med klassen vill projektledaren problematisera och ge dem motfrågor för att väcka 
tankarna kring de mönster som finns och vilka föreställningarna som är vanligast. Den sista 
övningen bestod av att eleverna i mindre grupper skulle fundera över vilka gymnasieprogram de 
trodde har jämnast könsfördelning. Resultatet stämde väl överens med verkligheten. Diskussionen 
handlade om att synliggöra könsfördelningen och fundera över orsaker.    

Genom dessa tre övningar får eleverna ökad kunskap både om valkompetens och horisontella 
principer. Den här externa insatsen tror projektledaren varit bra för eleverna, vilket även uttrycks 
av personalen på skolan. Man försöker på olika sätt införliva begreppet redan från årskurs 7.  

“Vi har ju klasstid med eleverna, då har i varje fall jag pratat om valkompetens från 
första dagen nästan, att man har rätt att skaffa på sig valkompetens och att man kan 
göra kloka val i livet och det håller vi på med hela tiden liksom.” (Delprojektledare, 
Vasaskolan) 

Pedagogerna var efter avslutad aktivitet mycket positiva till aktiviteten och kommer 
fortsättningsvis att arbeta på liknande sätt. Eleverna erbjöds delta i en enkätundersökning med 
syfte att utvärdera sin upplevelse. Resultaten visade att majoriteten av både, flickor och pojkar 
upplevde att aktiviteten gett dem kunskaper om hur kön kan påverka deras val och de var 
genomgående positiva till aktiviteten som genomförts.  

På Mora gymnasium uppmärksammades det under projektets kartläggningsprocess att många 
elever avslutade sina studier i förtid och då främst från de högskoleförberedande programmen. 
Man tog då beslutet att arbeta mer fokuserat med att öka elevernas valkompetens. I detta arbete har 
gymnasiet startat ett pilotprojekt tillsammans med en grundskola, som också deltar inom projektet. 
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Elever från grundskolan, som valt Mora gymnasium, inbjöds till gruppvägledning under en 
halvdag. Syftet var att ge eleverna fördjupad förståelse samt möjlighet att reflektera kring det 
program de valt. Första gången gruppvägledningen genomfördes var för ett år sen. Eleverna fick, 
genom olika aktiviteter, fördjupa sig i det valda programmets innehåll och upplägg. 

Programmen diskuterades utifrån de horisontella principerna med hjälp av konkreta 
gruppövningar. Två elevrepresentanter, en av vardera kön, från varje program medverkade. 
Respondenterna berättar att det är stor skillnad om det är en elev som berättar om sin upplevelse 
av gymnasiet till skillnad från en skolanställd. Det blir även en helt annan typ av frågor som ställs 
och de besökande eleverna kan ta till sig informationen bättre. Tanken med dagen var att de 
blivande gymnasieeleverna antingen skulle bli stärkta i sitt val, alternativt upptäcka att de behövde 
tänka om. Syftet var alltså att öka elevernas valkompetens. 

“Det som vi sagt som är det allra viktigaste i det här sammanhanget; det här är inte 
marknadsföring. Vi gör inte det här för att sälja in programmen utan vi gör det här 
för att vi vill att de ska vara helt säkra, eller så säkra de kan på att de valt rätt 
program.” (Syv, Mora gymnasium) 

Den här gruppvägledningen genomfördes av delprojektledare från gymnasiet tillsammans med 
studie- och yrkesvägledare från grundskolan. Den efterföljande enkäten som gjordes av 
grundskoleeleverna visar att de var nöjda med dagen som varit lärorik, men att de vill se ännu mer 
av programmen. Den övervägande delen av eleverna var enligt enkäten relativt säkra på sitt 
gymnasieval, men några elever ändrade sitt gymnasieval efter aktiviteten. Uppföljning av den 
nuvarande årskurs 1 på gymnasieskolan som deltog i gruppvägledningen i fjol så har inga 
studieavbrott skett under det första läsåret. Det är svårt att veta om det beror på denna aktivitet 
eller inte, berättar studie- och yrkesvägledaren. 

När det gäller aktiviteten uttrycker respondenterna att den skulle kunna bli ännu bättre om den 
förankrades tidigare i grundskolan och konkretiseras med olika visuella uttrycksformer till 
exempel bilder. Den valkompetenshöjande aktiviteten tillämpades även 2018, men betydligt 
tidigare under gymnasievalets period för att eleverna skulle ha tid till omval. 

På Dahlanders kunskapscentrum arbetar de med valkompetens genom flera olika insatser. De 
genomför fortlöpande studiebesök på olika skolor, både med enskilda elever och i grupp, då de 
anser att det är mycket viktigt att de väljer rätt från början. Dessutom arbetar studie- och 
yrkesvägledaren med enskilda samtal och information kring olika utbildningar och yrken, både 
enskilt och i grupp. Även externa föreläsare har varit och pratat och inspirerat eleverna om 
framtida utbildningar och arbetsmöjligheter. 

På Stiernhööksgymnasiet har de generellt inte något problem men studieavbrott. Många elever 
söker sig dit tack vare programurvalet och har då gjort ett aktivt val. Dessa inflyttade 
elever bosätter sig i stor utsträckning på det internat som är knutet till skolan. I de fall eleverna 
väljer att avbryta sina studier är ofta skälet att man söker sig tillbaka till hemorten, av något skäl. 
Det kan vara så att de inte är mogna att flytta hemifrån och längtar hem till familjen. “man måste 
må bra för att gå i skolan” (Syv, Stiernhööksgymnasiet). Ibland kan det bero på exempelvis 
psykisk sjukdom och då behöver de flytta tillbaka till hemkommunen för att få behandling. 
“eleven behöver komma hem till nära och kära för att må bra” (Syv, Stiernhööksgymnasiet). 
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Under våren blev delprojektledaren kontaktad av en av skolans studiehandledare i ett elevärende 
som handlade om flera elever. Eleverna var i behov av bättre struktur och planering eftersom de 
“börjat tappa motivationen” (Delprojektledare, Stiernhööksgymnasiet). Det hade skapats 
grupperingar i klassen och från början involverade man sex elever som man ansåg skulle kunna 
hjälpas tillsammans. Delprojektledaren och studiehandledaren beslutade att prova en 
gruppvägledning med dessa elever. Det utfördes gemensamt under en rad tillfällen. Förutom något 
tidigt avhopp så var gruppen positivt inställda till aktiviteten och upplevde att de blivit hjälpta av 
varandra. Innehållet i gruppvägledningsträffarna bestod i övningar kring attityder och bemötande. 
Det stärkte gruppen på flera plan. Även delprojektledaren och studie- och yrkesvägledaren är 
mycket nöjda med utfallet. De kommer även att genomföra en uppföljning till hösten för att 
förhindra att situationen med grupperingar inom klassen uppstår igen. De planerar att utveckla 
detta och applicera det i flera program och elevgrupper. “Grunden tycker jag att vi har, men vi 
måste bara fila på det lite” (Syv, Stiernhööksgymnasiet). På gymnasiet i stort har kurator 
tillsammans med speciallärare fått i uppgift från rektor att se över den här typen av problematik 
och arbeta förebyggande med en handlingsplan kring vilka insatser man bör göra och när. 

4.2.2 Lärdomar av projektet 
Vasaskolan som även deltog i Plugga klart 1 tycker att det var viktigt med tanke på att hela 
skolans personal delaktiga och har ett gemensamt bemötande och förhållningssätt. Projekten består 
inte bara av delprojektledare utan all personal är en del av det på olika sätt. Båda delprojektledarna 
önskar att arbetet fortskrider naturligt även när projektet är slut, då de brinner för eleverna och 
skapandet av bra relationer inom skolan. De både ser och hör från olika håll att behovet finns hos 
eleverna att ha trygga vuxna som de kan få kontakt med på skolan. Det största behovet är att 
genomföra motivationshöjande aktiviteter i skolarbetet. En brist idag är att man inte möts i 
vekligheten, utan elever sitter bakom datorer och telefoner istället. Delprojektledaren menar att 
den sociala kontakten därmed blir bristfällig. ”Det här är en grej som jag skulle vilja jobba mycket 
mer med, att öppna upp igen att folk blir mer sociala kroppsligt” (Delprojektledare, Vasaskolan). 
Hon förklarade vidare att det nästan bara är de ungdomar som håller på med någon form av idrott 
eller aktivitet som möts på riktigt.  

Mora gymnasium deltog inte i Plugga klart 1 eftersom lärarna tyckte att de hade tillräckligt att 
göra ändå. Samordnaren uttryckte det som att det var synd att de inte var med tanke på att de då 
hade kunnat arbeta mot ett gemensamt bemötande och förhållningssätt gentemot eleverna. “Sen 
om det här hade varit mer framgångsrikt, det kan jag inte svara på men förutsättningarna hade varit 
annorlunda” (Delprojektledare, Mora gymnasium). Båda delprojektledarna önskar även att 
samarbetet mellan grund- och gymnasieskolor vidareutvecklas, då de är oerhört måna om 
elevernas bästa. De vill också att vägledningen ses på ett annat sätt och att skolan ser det som sitt 
gemensamma ansvar. De är överens om att förändringar krävs för att projektarbetet ska leva 
vidare. Liksom att den samordnande funktionen är betydelsefull för såväl elever som personal. 

Från början valde Dahlanders kunskapscentrum att inte delta i Plugga klart 1 då kommunen ansåg 
att kostnaden var för hög. Läsåret efter gjordes detta om och medverkan blev kostnadsfritt för de 
deltagande skolorna vilket ledde till att de då valde att genomföra. Idag ser de en vinst i detta då all 
personal i skolan arbetar utifrån ett gemensamt förhållningssätt i bemötandet gentemot eleverna.  
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“Man måste ju kanske börja med sig själv och hur man bemöter varandra och hur 
man bemöter elever och hur man tänker och då tycker jag att Plugga klart 1 har 
varit fantastiskt” (Delprojektledare, Dahlanders kunskapscentrum).  

De berättar att de börjat tänka utifrån att om personalen har en timme på sig att lösa ett problem så 
ska fem minuter ägnas åt problemet och resterande tid på att finna tänkbara lösningar. Som 
samordnare ser hon att eleverna är tacksamma för att hon finns då de sett resultat hos elever som 
tar sig vidare. Tidrapporteringen som hon sköter för alla i projektet tar mycket tid som hon önskar 
hon kunde ge till eleverna istället. Hon hoppas att det påbörjade arbetet fortlöper även efter 
projektets slut och önskar att vårddelen utvecklas då det finns framtida arbeten där. 

Stiernhööksgymnasiet var med från början och personalen gick Plugga klart 1. Det var dock inte 
alla som arbetar i projektet nu som var anställda på skolan vid tidpunkten. Personalen är enig om 
att Plugga klart 1 har varit en bra hjälp i det vidare arbetet. Delprojektledaren har en central 
funktion för fler elever än de som är inskrivna i projektet. En del av anledningen till det är 
förmodligen hennes strategiska placering i skolan. Hennes arbetsrum är placerat i anslutning till 
skolans entréhall och cafeteria. Rummet är stort och det finns plats för möten och samtal. 
Delprojektledaren tycker att det är viktigt att dörren står öppen och hon rör sig gärna ute hos 
eleverna i cafeterian och i entréhallen. 

4.3 Sammanfattning Resultat 
Sammanfattningsvis så har alla de intervjuade respondenterna en positiv inställning till projektet i 
sin helhet. De menar alla att det är av yttersta vikt att arbeta progressivt med valkompetenshöjande 
aktiviteter genom hela skolgången. De förmedlar stolthet kring det arbete de har åstadkommit och 
glädje i att de kunnat påverka så många unga människors utbildningssituation och liv. Dock finns 
en viss oro kring projektets slut och hur det kommer att arbetas vidare med dessa 
utvecklingsområden när projektet inte längre finns som finansiär. Det råder dock inte något tvivel 
om att man i det stora hela har förtroende för sina respektive skolledningar och känner sig trygg i 
att alla arbetar mot samma mål. 

5 Analys 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man inom projektet Plugga klart 2 använder olika 
metoder och verktyg för att förhindra studieavbrott bland ungdomar och skapa bättre övergångar. 
Vidare är syftet att studera vilka aktiviteter som har används både vad det gäller den snäva som 
den vida vägledningen. I analysen kommer vi att utgå från uppsatsens övergripande 
frågeställningar. 

Vilka samordnande insatser har skolorna arbetat med inom Plugga Klart 2? 

Vilka valkompetenshöjande aktiviteter används inom Plugga Klart 2? 

Vilka lärdomar upplever de deltagande skolorna att projektet har bidragit med? 

Dessa bildar tre områden vilka resultatet presenteras utifrån. Analysen kommer vidare att 
presenteras genom samma mönster. Inledningsvis redogörs de samordnande insatser som 
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respondenterna beskrivit att skolorna arbetat utifrån. Därefter ringas de aktiviteter som genomförts 
inom projektet in och fördjupad granskning sker av de valkompetenshöjande aktiviteterna. 
Slutligen sammanfattas den behållning de medverkande skolorna anser att projektet bidragit med. 
Analysdelen som helhet kommer att kopplas samma med forskning i ämnet, styrdokument, 
tidigare projekt men också till den modell som vi ansett vara relevant. 

5.1 Samordning av insatser 
Samtliga skolor har valt samordning av insatser som utvecklingsområde då de alla ansåg att det 
fanns ett behov av en person på skolan med den samordnande rollen. Tjänstens omfattning varierar 
beroende på skolans storlek och elevunderlag. Det som lyfts fram i intervjuerna av samtliga skolor 
är betydelsen av att ha en fungerande närvarorutin. I vilken såväl elev, lärare, övrig personal och 
hemmet har ett gemensamt ansvar för att rapportera och följa upp frånvaro.  

“Det är ju också något man kan jobba förebyggande, att få elever att inte få så hög 
frånvaro. På något sätt måste vi alla vuxna i samhället ta sitt ansvar, både hemma, i 
skolan och på aktiviteter” (Delprojekledare, Vasaskolan). 

Vikten av både det förebyggande arbetet, som beskrivs, och det som står i skollagen att om eleven 
uteblir från utbildningen utan giltigt skäl ska hemmet omgående informeras. “rektorn ska se till att 
elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande” (15 kap, 16 
§). Genom en fungerande rapportering finnas bättre möjlighet att fånga upp eleverna i tid. Även 
rutiner kring när, hur och av vem som tar tag i och sköter kontakten både gentemot hemmet som 
övriga instanser. Skolorna ser en stor fördel att personen som har den samordnande funktionen 
sköter detta för att förhindra att eleven hamnar “mellan stolarna”.  Detta är en huvudaktivitet inom 
Plugga klart-projektet och dess betydelse beskrivs som oerhört viktig då alla respondenter tydligt 
kan se en koppling mellan hög frånvaro och framtida studieavbrott. Generellt uttrycker skolorna 
att arbetsgången mellan att en elevs frånvaro ökar, till att åtgärder sätts in har blivit betydligt 
kortare. Detta var även en av de framgångsfaktorer, Koll och uppföljning, som man i Plug In-
projektet identifierade som en viktig faktor för att kunna urskilja elever som låg i riskzonen för 
studieavbrott (SKL, 2018).  

När det gäller arbetet med frånvaro beskriver skolorna en liknande bild av hur de arbetar vidare 
med eleverna. De delprojektledare som har den samordnande funktionen följer regelbundet upp 
rapporteringssystemet för frånvaron och får på så vis indikation om någon elev ligger i riskzonen. 
Det är dock framförallt i dialogen med undervisande lärare som diskussionen kring det enskilda 
fallet förs vidare och beslut tas om eleven ska lyftas vidare till EHT. Där är rektorns roll central, 
utifrån de Allmänna råden, genom att “sätta in konkreta åtgärder med utgångspunkt i den 
genomförda utredningen för att komma tillrätta med ogiltig frånvaro” (Skolverket, 2012). Elever 
som tas upp i EHT kan vara elever som är inskrivna i projektet, de som eventuellt ska skrivas in 
och även andra med ökad frånvaro. I de allmänna råden står det också att skolans ”rektor bör ha 
rutiner för samverkan med elevhälsan och vid behov med andra samhällsfunktioner” (Skolverket, 
2012). Den samordnande funktionen såväl inom skolan som mot andra instanser är därför oerhört 
viktig för både elev och personal, med utgångspunkt i respondenternas beskrivning.  

Det framhölls i Plug in-projektet att samverkan genom samordning av insatser var en av deras fem 
framgångsfaktorer, där elevens upplägg var central och att övriga samhällsinstanser som var 
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knutna till denna koordineras (SKL, 2018). Detta skapar en större trygghet för både elever och 
personal liksom att en samordnare finns på skolan för eleverna. Respondenterna uttryckte det 
också, liksom Dresch & Lovén (2010) att eleverna har “mångfacetterade behov” - de behöver bli 
sedda och att någon vuxen lyssnar på dem (s. 52). Oavsett om personen i fråga har en 
samordnande roll, är studie- och yrkesvägledare, resurspedagog eller mentor. 

Respondenterna i det här examensarbetet tror att resultatet av deras samordnande insatser är något 
som de kommer se skillnad av successivt. Oavsett om det gäller det faktiska arbetet med det på 
olika skolnivåer eller den förberedande delen för individens framtid. Europa 2020 förespråkar 
framförallt olika tillvägagångssätt för ökad tillväxt såsom utbildningsinsatser, arbetsmöjligheter 
och delaktighet i samhället. Varje individ som av olika anledningar hamnar i ett utanförskap på 
grund av till exempel avbruten skolgång är en kostnad för samhället. Därför blir samordnande 
insatser som dessa inom Plugga klart- projektet och exempelvis Unga till arbete viktiga både för 
den enskilda individen som samhället i stort.  

5.2 Överlämningar och övergångar 
Samtliga skolor belyser vikten av en fungerande rutin gällande överlämning från grundskola till 
gymnasieskolan så att övergången genererar de bästa förutsättningarna för eleven. Inför Plugga 
klart-projektet hade skolorna inte valt överlämningar/övergångar specifikt som utvecklingsområde 
utan det blev en naturlig del av arbetet, som en följd av att insatserna skulle samordnas. I 
Skolverkets stödmaterial Övergångar inom och mellan skolor och skolformer (2014, s. 31) 
framställs tre förutsättningar för en bra övergång gällande elever i behov av extra anpassningar. 
Dessa utgångspunkter stämmer väl överens med det arbete som respondenterna beskriver i arbetet 
med eleverna i projektet. Dels den gemensamma synen utifrån de olika professionernas kunskap 
som då leder till synkronisering, men även en samordnad struktur som förtydligar vem som gör 
vad. Den kanske allra viktigaste faktorn är att huvudmännen tar ansvar för styrningen av 
samverkan och delegerar utifrån behov och ser till att det utarbetas en rutin för överlämningar. I 
samband med projektet uppmärksammades det att skolorna i allmänhet inte hade någon rutin för 
detta. I förlängningen såg man ett samband mellan tidiga studieavbrott och bristande 
överlämningar. En av huvudaktiviterna inom projektet är att tidigt genomföra insatser som kan 
motverka studieavbrott. Därför har deltagande skolor på olika sätt arbetat med överlämningar och 
övergångar.  

En del av skolorna tycker det är svårt att få till en fungerande samsyn mellan skolformerna. Trots 
att läroplanen för grundskolan förtydligar det hela: 

“Inför övergångar ska de berörda skolformerna (...) utbyta kunskaper, erfarenheter 
och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet 
och progression i elevernas utveckling och lärande” och “Skolan ska även samverka 
med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till” (Lgr 11, kap 2.5).  

Finns den gemensamma synen kan skolorna enklare implementera det individcentrerade arbetssätt 
som Plug In (SKL, 2018) beskriver genom nära samverkan och de huvudaktiviteter som Plugga 
klart-projekten förespråkar.  
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Flytten från grundskolan är ofta den första stora omställningen och uppbrottet i många ungdomars 
liv. Om bemötande från gymnasiet gör att ungdomen inte känner sig sedd kan det leda till onödiga 
komplikationer senare. Naturligtvis är detta viktigt för alla elever men extra viktigt är det för 
elever med särskilda behov. Gymnasieförordningen förtydligar arbetet på följande vis  

“Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas 
efter sina förutsättningar” samt att “Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och 
på framtiden” (2011).  

Rutinen som skapas för de presumtiva eleverna att komma och besöka gymnasiet redan på våren 
skapar ökad trygghet inför övergången. Det skriver Dresch & Lovén om i Vägen efter grundskolan 
(2010, s. 54) att övergången till gymnasiet är den första till vuxenvärlden och under den tiden 
behöves extra stöd och hjälp för att förebygga studieavbrott.  

För att underlätta övergången kan olika vägledningsåtgärder vara hjälp på vägen. Genom en ökad 
medvetenhet om sig själv och alternativen kan individen få hjälp med att fatta sitt beslut 
enligt Borhagen & Lovéns (1991) fyrstegsmodell. Respondenterna menar att aktiviteter i form av 
gruppvägledning, informationsträffar och tillfällen då elever från olika program berättar om sin 
upplevelse av gymnasiet blir värdefulla. Arbetet på skolorna omfattar alltså vägledning både i snäv 
och i vid bemärkelse. Just detta framkommer även i Kunskap om Vägledning av Christensen & 
Sögaard Larsen (2011) som förtydligar att olika typer av vägledning till exempel gruppvägledning, 
besöksdagar, workshops fyller en funktion för den som söker information. Eftersom individer tar 
till sig information på olika sätt kan dessa tillfällen vara betydelsefulla menar både respondenter 
och författarna.  

“Det är nödvändigt att vägledningen förhåller sig till att olika elever reagerar olika 
på vägledning, och att vägledning därför bör ta utgångspunkt i den enskildas 
intressen och behov“ (Christensen & Sögaard Larsen, 2011, s. 16). 

Respondenterna hävdar överlag att det är betydelsefullt att mottagande skola tar till sig den 
information som överlämnas så att övergången kan underlättas för ungdomen. Det ska vara 
väsentlig information som de kan använda sig av, som en av respondenterna fastslog började de 
med att tänka utifrån vad de behövde veta som mottagande skola. 

“Genom att få kännedom om vilka arbetssätt och hjälpmedel som fungerat i den 
avlämnande verksamheten, ökar förutsättningen att eleven får adekvat bemötande 
och stöd i den nya skolverksamheten” (Skolverkets stödmaterial, 2014, s. 32). 

Eftersom elever vid övergången till gymnasiet skingras till olika skolor och reglerna för 
överlämningar inte är detsamma för friskolor som kommunala, är det än mer angeläget att det 
finns fungerande rutiner för vem som gör vad. Intervjuerna visar även att om överlämningen 
dessutom involverar flera olika yrkesprofessioner behövs tydliga rutiner för att säkerställa 
överlämningen.     

5.3 Valkompetenshöjande aktiviteter 
Borhagen & Lovéns (1991) fyrstegsmodell gällande studie- och yrkesvägledning, som empirin 
bygger på, handlar om att synliggöra vägledningens olika dimensioner och på så vis öka 
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valkompetensen. Detta valkompetenshöjande arbete har man på skolorna kommit ordentligt igång 
med. Respondenterna berättar om studiebesök och aktiviteter som bidrar till ökad valkompetens. 
Besöken upplevs betydelsefulla för individer som känner osäkerhet kring framtida val. Därför är 
det viktigt med bra samverkan mellan företag, skolor och organisationer i närområdet. Jutdal 
(2015) skriver “att skapa förtroendefulla relationer mellan skolan och lokala arbetsgivare, och att 
öka förståelsen för villkoren i varandras verksamheter upplevs också som framgångsrikt för 
samverkan.” (s. 129)  

I arbetet med valkompetenshöjande aktiviteter påvisar resultatet att flera av skolorna har de 
horisontella principerna som utgångspunkt, vilken är en av huvudaktiviteterna inom projektet. 
Med kartläggning som grund, kan aktiviteter implementeras och påbörjas samt slutföras innan 
utvärderingen tar vid (Funcke, Bark-Nordin & Ehn, 2016). Alltifrån riktade insatser med 
varierande inslag gällande valkompetens utifrån förväntningar, förförståelse och könsstereotypiska 
mönster, till gruppvägledning på olika vis. 

 “Det är upp till varje enskild Plugga klart-skola, hur mycket och vad som 
inkluderas i deras utvecklingsarbete gällande valkompetens eftersom alla skolor har 
olika utgångspunkter och förutsättningar” (Funcke, Bark-Nordin & Ehn 2016, s. 6).  

Det här kunde ses utifrån resultatet av arbetet med valkompetenshöjande aktiviteter att en av 
skolorna betonade studiebesök, föreläsare och studie- och yrkesvägledarens roll. Andra beskrev 
gruppvägledningen som betydelsefull då den fått positiv respons från deltagarna. Både när de haft 
samarbete med grundskolan för att underlätta övergången som att motivera elevgrupper till ett 
gemensamt fungerande arbetssätt. Tanken med den valkompetenshöjande aktiviteten var att de 
skulle få mer kunskap om, och bli stärkta i, sitt gymnasieval. Precis det skriver Lärarnas 
riksförbund i sin studie Effekter av vägledning (2012, s. 17) att en av aspekterna till studieavbrott 
var betydelsen av att programmet motsvarar deras förväntningar.  

I skolans styrdokument uttrycks begreppet valkompetens återkommande oavsett yrkesprofession. 
Skolan som helhet, med rektor som ytterst ansvarig för processen är den som ska se till att arbetet 
efterlevs. Lärarnas betydande roll framställs “Läraren ska bidra med underlag för varje elevs val 
av fortsatt utbildning“ i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, 11 
kap 2.6). Respondenterna påtalar att skolan bör arbeta med att öka valkompetens från tidig ålder 
och sedan vidare genom hela skoltiden. Liksom rektors ansvar för att kontakten med arbetslivet 
upprätthålls och införlivas i undervisningen och att prao blir en del av elevernas skolgång 
Skolverkets allmänna råd med kommentarer (2013). Fördelen med de här arbetssätten menar 
respondenterna är att studie- och yrkesvägledningen blir hela skolans ansvarsområde och att det 
samtidigt integreras utifrån styrdokumenten. 

Något som Funcke, Bark-Nordin & Ehn (2016) nämner när det gäller valkompetens är att det 
byggs upp under tid. Svaren från intervjuerna visar att det här arbetet bara har påbörjats och de 
behöver fortsätta att utveckla de valkompetenshöjande aktiviteterna utifrån den respons de fått från 
elever, föräldrar och skolpersonal. Aktiviteterna i sig kan genomföras i såväl snäv som vid 
vägledning, i och utanför skolan, av befintlig personal eller extern sådan - alltför att vidga 
elevernas perspektiv. Fyrstegsmodellen (Borhagen & Lovén, 1991) kan kopplas till de 
valkompetenshöjande aktiviteterna då eleven genom dessa kan få större medvetenhet om sig själv, 
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få kunskap om alternativen och lära sig fatta beslut och genomföra dem vilket också är 
Skolverkets allmänna råd (2013) om valkompetens. Även studie- och yrkesvägledare, liksom 
föräldrarna, är betydelsefulla för eleverna vid övergången till gymnasiet enligt Dresch & Lovèn 
(2010, s. 56). Där framhålls också valkompetens och självkännedom som viktiga komponenter i 
bland annat det individuella samtalet.  

5.4 Lärdomar av projektet 
En av uppsatsens frågeställningar handlar om att undersöka vilka lärdomar som kommit ur 
projektet. Det faktum att delprojektledarna och övriga i projektet har gjort en djupdykning i de 
valda utvecklingsområdena på sina respektive arbetsplatser har lett till en mer generell granskning 
av rutiner och arbetssätt. Man har granskat invanda mönster med nya ögon och funnit att man med 
små medel ofta kan göra stor skillnad.  

Tack vare Plugga klart-projektet så har förändringarna påbörjats men detta är ett utvecklingsarbete 
som kräver att underhållas löpande för att man ska kunna bibehålla effekten av insatserna. 
Respondenterna menar att resultaten kommer successivt och att arbetet är långt ifrån klart. De 
samordnade insatserna och valkompetenshöjande aktiviteter som genomförts anser de intervjuade 
kan vara en hjälp inför övergången då “valet till gymnasieskolan och därefter till eventuellt fortsatt 
utbildning är en process som kan ta lång tid för den enskilda eleven” (Jutdal, 2015, s. 132). Både 
författaren och respondenterna uttryckte att studie- och yrkesvägledning behöver ses annorlunda 
och som något gemensamt som skolan bör skapa mål och riktlinjer för så den blir likvärdig. Flera 
av skolorna identifierade tidigt bristerna i rutiner kring övergångar mellan stadierna och de 
överlämningar som bör ske.  

Samtliga medverkande respondenter i de genomförda intervjuerna uttryckte att de på olika sätt 
märkt att projektet givit resultat både för elever, personal och skolan som helhet. Betydelsen av att 
skolan deltagit i Plugga klart 1 har också lyfts fram som en viktig framgångsfaktor på tre av 
skolorna som deltog i det projektet. Den kompetensutveckling personalen fått via projektet har de 
haft nytta av i Plugga klart 2, framförallt det gemensamma bemötandet och förhållningssättet till 
eleverna. Det var en av Plug In:s framgångsfaktorer - det positiva bemötandet som synliggör 
eleverna (SKL, 2018). De lärdomar som respondenterna berättar om utifrån projektet är betydelsen 
av motivationshöjande aktiviteter, samarbete på olika nivåer men framförallt 
samordningsfunktionen som en av delprojektledarna återger så här:  

“Om vi fick välja så skulle arbetet fortsätta precis som nu i projektet, att det skulle 
fortsätta naturligt när projektet tar slut. Det är någonting som vi faktiskt upptäckt att 
det finns behov av någon som messar med ungdomarna och träffar dem i korridoren 
och sådär, lite att vi ser dom.”(Delprojektledare, Vasaskolan) 

 

Det handlar återigen om bemötande, att personalen i skolan är trygga i sina roller och kan skapa 
förtroendefulla relationer med eleverna. På ett par av skolorna har samordnaren en central 
placering med öppen dörr, vilket de märkt är betydelsefullt för elever som är i behov av täta 
kontakter med personalen. På flera av skolorna uppdagades även brister i rutiner kring 
dokumentation generellt. De har arbetat med förbättringar av rutiner och dokumentation på flera 
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sätt. Förutom rutiner kring överlämningar mellan skolor som tidigare nämnts så har det handlat om 
fungerande närvarorutin, gemensamma blanketter samt ett synkroniserat elevhälsoteam. 
Målsättningen är att synliggöra det viktiga utvecklingsarbetet både för deltagare inom projektet 
och för skolan överlag för att kunna arbeta målmedvetet. Den fortsatta tanken med projektet från 
Region Dalarnas sida är att:  

“Projektet syftar (...) till att alla deltagande skolor fortsätter med sitt 
verksamhetsutvecklingsarbete även efter projekttidens slut” (Funcke, Bark-Nordin 
& Ehn, 2016).  

Enligt respondenterna kommer arbetet på skolorna inte att förändras nämnvärt när projektet 
avslutas. Lovén menar att problematiken med skolavbrott inte kan hanteras via kortsiktiga projekt 
utan kräver betydligt mer långsiktiga lösningar (Lovén 2015, s. 287). “Självklart kan man inte vara 
säker på hur arbetet kommer att se ut vidare men jag är ganska övertygad om att det kommer att 
fortgå i samma anda, vi har ju gjort ett så bra jobb” (Delprojektledare, Stiernhööksgymnasiet). 

6 Slutsats 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vilka metoder och verktyg de utvalda skolorna 
inom Plugga klart 2-projektet använt sig av för att förhindra studieavbrott. Dessutom var målet att 
ta reda på vilka insatser och aktiviteter, främst valkompetenshöjande sådana, som gett resultat 
inom den snäva och vida vägledningen. 

Arbetet med de den här uppsatsen, de kvalitativa intervjuerna och den samlade kunskapen, har 
givit oss en inblick i hur skolorna arbetar med det huvudsakliga projektmålet - studieavbrott. I den 
avslutande delen av uppsatsen sätter vi därför in resultaten från vår studie i ett större sammanhang 
utifrån resultatmålen. Det vill säga hur skolorna arbetat för att minska studieavbrotten, hur de 
skapat en tillgänglig studiemiljö som bidrar till jämställdhet och bekämpar diskriminering samt på 
vilket sätt de arbetat med valkompetens. 

Det första stora steget mot att minska avbrotten är att välja att gå med i projektet. Därefter har 
skolorna arbetat på olika sätt för att nå målen utifrån de förutsättningar och resurser de har. Via 
utvecklingsområdet samordning av insatser har man på skolorna ordnat det så att en person haft 
ansvar för det sin tjänst. Den personen har ett övergripande ansvar för kartläggning av arbetet och 
vilka behov som finns för att arbeta progressivt mot målen. I samtalen med dessa personer har två 
begrepp utkristalliserat sig; rutiner och samsyn. För att säkerställa att alla elevärenden sköts på 
korrekt och liknande sätt, trots att de hanteras av olika personer varje gång, behövs rutiner och 
samsyn. Detta gäller såväl det dagliga rapporteringsarbetet som mer övergripande elevarbete.  

Det vanligaste på svenska gymnasieskolor idag är att ämnes- och yrkeslärare även är mentorer för 
eleverna i sina respektive klasser vilket tar mycket tid och engagemang. Det innebär att utöver sitt 
uppdrag som pedagog ska de även sköta administrativt arbete kring sina mentorselever. Tjänsten 
blir tudelad och ofta komplicerad vilket kan skapa stress för läraren. Under de senaste åren har 
vissa gymnasieskolor valt att avlasta lärarna från mentorsuppdraget genom att anställa personer 
som endast har den samordnande rollen kring eleverna, så kallade heltidsmentorer. Dessa skolor 
anser att lärarna är pedagoger i första hand och de ska lägga sin tid på undervisning. Det är inte 
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nödvändigt att mentorn har en pedagogisk examen utan kan ha annan lämplig kompetens. I och 
med Plugga klart-projektet fanns möjlighet till en extra resurs på skolan i form av en samordnare. 
Det är av mindre betydelse vad personen i fråga har för övrig roll på skolan det är den 
samordnande rollen som är viktig. Eftersom den fungerar som en extra vuxen och kan vara 
eleverna behjälpliga när de som bäst behöver det, oavsett vad det gäller. I en utvärdering gjord av 
Utbildningsförvaltningen gällande införandet av heltidsmentorer påvisas en större likvärdighet i 
mentorskapet med frånvarohanteringen och även kvalitet på utvecklingssamtalen 
(Utbildningsförvaltningen, 2015). Respondenterna är tydliga med att den största behållningen med 
projektet är den samordnande funktion som de hoppas få vidareutveckla efter projektets slut.  

Rapporten från Utbildningsförvaltningen visar även att heltidsmentorernas arbetsplatser bör finnas 
i nära anslutning till övriga arbetsrum, vilket underlättar kommunikation och samarbete. Arbetet 
kring eleverna kan på så vis effektiviseras. Ur elevperspektiv är det också viktigt var personalen 
med de elevvårdande uppgifterna har sina arbetsrum och i övrigt befinner sig på skolan. Det 
innebär att eleverna enkelt har tillgång till heltidsmentorerna, gemensamma studieutrymmen vilket 
ökar jämställdheten. Det belystes även av respondenterna. “Att finnas tillgänglig för eleverna är A 
och O” (Delprojektledare, Stiernhööksgymnasiet).  

Samarbetet mellan skolor är viktigt då det kan skapa bättre övergångar som säkerställer att eleven 
gjort ett väl underbyggt val som följs upp under gymnasietiden. Samordnarens roll är central i 
arbetet inför överlämningarna av presumtiva gymnasieelever. Ytterligare ett av resultatmålen för 
projektet är arbetet med valkompetens. På skolorna har iakttagits många kloka idéer i arbetet kring 
att synliggöra vikten av att valen bör komma inifrån individen och inte omgivningens 
förväntningar. 

Arbetet med den här uppsatsen har givit oss mycket som vi kommer att bära med oss som 
yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare. Som vi tidigare nämnt är vi som skriver, tidigare 
lärare och vet därför hur involverad man ibland blir i enstaka elevers situation. Vi har mer än en 
gång försökt vika ut och in på oss själva, i förhoppning om att göra skillnad. Det här tillfället 
kommer vi bära med oss, då vi träffat så många fantastiska engagerade personer på skolorna som 
brinner för arbetet med eleverna och för att skapa en bättre skolgång och tillvaro för dem.  

Avslutningsvis vill vi återkoppla till det Göran Ehn, Projektledare Plugga klart 2, uttryckte vid ett 
möte i inledningsfasen av detta arbete. Som svar på frågan -Hur gör man bäst då, för att 
ungdomarna ska klara gymnasiet? Göran Ehn svarade: “Det viktiga är inte vad man gör, utan att 
man gör något.” Denna kärnfulla mening sammanfattar mycket av arbetets som görs inom 
projektet. Varje gång en individ lyckas med vad den förutsatt sig växer den och bär med sig detta 
lyckande i “livets ryggsäck”. Nästa gång den ställs inför en utmaning har den stärkt av sina 
tidigare erfarenheter och vågar då ta sig an prövningen och har större chans att lyckas. Vi kan 
alltså bidra till att unga människor fyller sina liv med goda erfarenheter istället för 
misslyckanden.     

6.1 Fortsatt forskning 
I arbetet med uppsatsen har vi gått igenom mängder av material kring liknande projekt som gjorts i 
Sverige tidigare. Alla med syftet att minska skolavbrotten. Det råder inget tvivel om att den här 
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typen av projekt är relevanta och allra högsta grad nödvändiga så länge som antalet ungdomar som 
lider av psykisk ohälsa och av olika skäl väljer att hoppa av skolan ökar.   

De framgångsfaktorer som via Plug In-projektet identifierats att bäst förebygga studieavbrott är; 
Individcentrerat arbetssätt, bemötande, flexibilitet, samverkan och koll och uppföljning (SKL, 
2018). Dessa faktorer löper som en röd tråd även genom detta arbete. Som vidare forskning vore 
det intressant att gå till botten med dem separat. Särskilt att undersöka om och hur dessa faktorer 
är sammanlänkade och hur man bäst kommer åt problematiken med studieavbrott.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Brev till skolledarträffen 
Till deltagande skola inom Plugga Klart 2 projektet.                             2018-02-06 

Syftet med denna studie är att undersöka hur, man inom projektet Plugga klart2 använder 
olika metoder och verktyg för att förhindra studieavbrott bland ungdomar. Vidare är syftet 
att undersöka vilka åtgärder och aktiviteter som har givit resultat både vad det gäller den 
snäva som den vida vägledningen. 

Våra övergripande forskningsfrågor är följande: 

Hur kan skolan på olika sätt bidra till bra övergångar och därmed minska antalet 
studieavbrott? 

Hur arbetar skolorna mellan övergångarna i det snäva och vida perspektivet? 

Vilka studie- och yrkesvägledande aktiviteter används inom Plugga Klart2 projektet för 
att öka ungdomars valkompetens? 

Vi som ska genomföra studien läser på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå universitet 
och det kommer även att utgöra vårt examensarbete. Vi bor båda två i Dalarna och har under 
många år jobbat inom skolan där vi hört talas om Plugga Klart projekten. 

Vi kände ett intresse av att skriva examensarbetet med det som utgångspunkt och under hösten 
skrev vi en forskningsplan som delvis ligger till grund för examensarbetet. Ovan beskrivs syftet 
och de frågeställningar som vi ville utgå från. Dessa kommer förmodligen att revideras till viss del 
innan examensarbetet startar. 

Med detta brev vill vi ge er en grund för vad det är vi kommer att studera närmare. Vi har haft 
möten med de ansvariga för projektet vid två tillfällen och nu fick vi frågan om att delta vid träffen 
den 21 februari. Därför kontaktar vi nu er med en förfrågan om att få delta under dagen för att se 
hur ni tillsammans arbetar med projektet på er skola. 

  

Med vänlig hälsning 

Linda Brambeck och Charlotte Isaksson 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
  
Bakgrundsfrågor 
  
Vilken är din funktion/ yrke kopplat till Plugga klart 2 projektet? 
  
Hur stor tjänst har du/ni inom projektet? 
  
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
  
Varför valde ni samordning av insatser alternativt överlämningar/övergångar som 
utvecklingsområde? 
  
Deltog ni i Plugga klart 1? 
  
Frågor kopplade till insatser inom Plugga klart 2 
  
Hur har ni jobbat inledningsvis med projektet? 
  
Hur ser samarbetet ut kopplat till grundskolan alternativt gymnasieskolan? 
  
Vilka insatser har ni arbetat med inom projektet? 
  
Vilka av dessa upplever ni har fungerat bra? 
  
Vad har ni gjort specifikt för att öka valkompetensen? 
  
Vilket blev resultatet av den aktiviteten? ur ert perspektiv och elevernas? 
  
Skulle ni förändra något om ni skulle göra om aktiviteten? 
  
Tankar om fortsatt arbete? 
   

  

 


