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ESF-satsning för att motverka studieavbrott                               
från gymnasiet – 2012-2017.

Ungdomar 15-24 år.

Ungdomar som är inskrivna i skolan, 
Elever som har gjort studieavbrott,
Nyanlända elever.

Har involverat ca 11 000 unga. 

80 kommuner i 8 regioner.

300 milj SEK.

Plug In i siffror
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Övergångar mellan 
grundskolan och 
gymnasiet.

Stöd till nyanlända 
unga – andra 
anledningar till risk.

Intensivt stöd till 
individer i risk och 
med komplexa 
situationer.

Läs projektens del- och 
slutrapporter: 
www.pluginnovation.se/c
ontent/goteborgsregionen
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Ett studieavbrott är en process – resultatet 
av en interaktion av många faktorer…

• Individuella och strukturella riskfaktorer,

• Riskfaktorer på skolnivå,

• Riskfaktorer på systemnivå.

Vilka unga hoppar av?



Hur upptäcker vi 
varningssignaler
i skolan?

BETEENDE
Vad gör eleven i 

skolan?

AKADEMISK
Hur går det för 

eleven i skolan?

KOGNITIV
Upplever eleven 

skolan som 
meningsfull?

PSYKOLOGISK/
AFFEKTIV

Hur känner sig 
eleven i skolan?

- Studieresultat,
- Läxor,
- Tid som läggs 
på skolarbete.

- Känner tillhörighet,
- Identifierar sig med 
skolans värderingar,
- Har goda relationer,
- Stöd, social 
trygghet, stimulans.

- Ser kopplingen mellan 
skola och framtida mål,
- Upplever relevans och 
meningsfullhet.

- Är närvarande, 
- Är aktiv på lektioner, 
- Fullföljer uppgifter och läxor, 
- Ställer frågor.

(Bl.a. Fuhrlong, Christensen, 2008; Sinclair et al. 2003; 
Lehr et.al. 2003, 2004, 2008; Lamb, 2008 m.fl.m.fl)
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Olika nivåer av förebyggande 
arbete

Intensiva, 
individuella 

insatser 

Insatser till grupp/individ i risk

Universella insatser



Generella insatser är bra för 
alla…

Insatser

Insatser

Uppföljningssystem (”EWS”), rutiner, strukturer, mellan 
skolformer (övergångar)

Inkluderande, tryggt klimat, kultur som främjar lärande och 
närvaro, positiva relationer

Samarbete med vårdnadshavare – bygga anknytning
Stöd till lärare – kompetensutveckling

Högkvalitativ undervisning – anpassningar till elevgrupper

Universell nivå

Grupp/individ i risk

Individuell nivå, 
intensiva insatser



• Studiestöd
• Specialpedagogiskt stöd
• Strukturstöd
• Coachning
• Samtalsstöd
• Social träning
• SYV – Vägledning i brett perspektiv
• Utforska sina styrkor färdigheter
• Kontakt med förebilder/mentorer
• Samhällsorientering
• Praktik 
• Problemlösning
• Meningsfull fritid

Holistisk,           
individcentrerad ingång

Universell nivå

Grupp/individ i risk

Individuell nivå, 
intensiva insatser



• Studiestöd
• Strukturstöd
• SYV – Vägledning i brett perspektiv, i 

undervisningen
• Utforska mål/styrkor/färdigheter/coachning
• Kontakt med förebilder/mentorer
• Samhällsorientering
• Socialt stöd, aktiviteter utanför skolan
• Friskvård

Holistisk,           
individcentrerad ingång

Universell nivå

Grupp/individ i risk

Individuell nivå, 
intensiva insatser



• Från den nationella uppföljningen av Plug In 2.0 
konstateras att ungefär 10 procent i den aktuella 
populationen har gjort studieavbrott under projekttiden.

• Motsvarande för Plug In 2.0 i Göteborgsregionen är 
ungefär 4 procent. 

Andelen studieavbrott



• Andelen utan sysselsättning har minskat från 64 % före 
deltagande i projektet till 10 % efter insatsen. Andelen i 
arbete ökat från 9 % till 25 % efter insatsen. 

• Motsvarande i GR är att andelen utan sysselsättning har 
minskat från 44 % till 15 %. Andelen med jobb har 
ökat från 0 % till 11 %. 

Sysselsättning för ungdomar 
inom KAA



Värdet av Plug In i GR…

Nej
78%

Ja
22%

Tror du att projektets resultat på
individnivå hade kunnat uppnås även

utan projektet?

Nej Ja



Organisatoriska resultat –
fortsatt finansiering

Positivt besked
ordinarie
budget

Oklar fortsatt
finansiering

Positivt besked
fortsatt
projekt-

finansiering

Kommer ej få
fortsatt

finansiering

GR 50% 40% 0% 10%
Hela Plug In 50% 29% 11% 11%
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Arbetslivet
Yrkesprogram

Högskoleförberedande 
program

Vuxen-
utbildningen

Introduktions-
program

BEHÖRIGHET

SPRÅK,

Organisatoriska resultat
Exempel: att tillgängliggöra 
utbildningsorganisationen



Arbetet fortsätter i GR…
Yngre åldrar
• Plug Innan
• Ungas Kraft

Fristående gymnasieskolor
• FSGR (Fullfölja studier GR)

Tillgängliggöra utbildningsorganisationen
• Yrk In

Fortsatt regional samverkan
• Övergångar, system, gemensam uppföljning

Spridning av erfarenheter
• Samverkan med Skolverket

grkom.se/pluginnan

Ansök senast 

1 april 2018! 

grkom.se/motverkastudieavbrott

http://grkom.se/pluginnan
http://www.grkom.se/motverkastudieavbrott


Tack!

Sofia Reimer,
Projektledare GR 
Utbildning
sofia.reimer@grkom.se
0766-353981

Läs gärna mer på: 
www.grkom.se/plugin
www.pluginnovation.se
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