
Kraftsamling fullföljda studier



Skolmisslyckanden skapar 
utanförskap

Idag är det i princip nödvändigt att ha 
gymnasiekompetens för att leva ett 
självständigt liv. Samtidigt går en fjärdedel av 
varje årskull inte ut gymnasiet i Västra 
Götaland – en försämring sedan 90-talet och 
skillnaderna inom Västra Götaland ökar. 
Skolmisslyckanden skapar utanförskap.



Andelen avgångselever behöriga till 
gymnasieskolan våren 2015 per 
kommun i Västra Götaland

Källa: Skolverket/SIRIS



Utvecklingen av gymnasiebehörighet, samtliga elever åk 9 
2001-15. Källa: Folkhälsomyndigheten



Andelen elever utan gymnasiebehörighet 2013, uppdelat efter 
föräldrarnas utbildningslängd samt migrationsbakgrund

Källa: Västdatabasen



Orsaker finns på individ- skol- och samhällsnivå

Elevsammansättningen

Nyanlända elever

Kamrateffekter

Skolsegregationen 

Lärarkompetens

Organiseringen 



Orsaker kopplade till resurser

Lärartäthet vs demografiska 
växlingar

Resursfördelning

Skolpolitik 



Orsaker på samhällsnivå

Familjen och dess livsvillkor

Boendesegregation



Orsaker på individnivå

Elevens kognitiva och sociala 
förmåga

Migrationsbakgrund

Kön

Funktionsvariation



Regionstyrelsens ger uppdrag
• Folkhälsokommittén får uppdraget att samordna det övergripande 

arbetet för fullföljda studier och årligen återrapportera uppdraget i 
samband med delårsrapport augusti 

• Berörda nämnder, styrelser och kommittéer ansvarar för genomförandet i 
sina ansvarsområden  



Kraftsamling fullföljda studier

Mål

Skapa förutsättningar för att alla elever ska lämna grund- och gymnasieskola med godkända betyg

Syfte

- Samordna Västra Götalandsregionens arbete och leda den övergripande processen kring 

kraftsamling för fullföljda studier

- Att identifiera och föreslå regiongemensamma åtgärder med positiv påverkan på fullföljda 
studier

Bakgrund 

4000 elever i VG lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. En fjärdedel av varje årskull 
fullföljer inte gymnasieexamen i Västra Götaland



Handlingsplan fullföljda studier – Västra 
Götalandsregionen talar med en röst

Det övergripande målet ”Alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan 
med godkända betyg” bryts ner till fem delområden 

Handlingsplanen ligger till grund för samverkan internt och med andra 
aktörer

Aktivitetsplan som synliggör beslutade insatser som har en koppling till det 
övergripande målet. Insatserna ska följas upp utifrån effekt. 



Gemensamt ansvar

Kraftsamling fullföljda studier är ett gemensamt 
ansvar för hela Västra Götalandsregionen. Varje 
styrelse, nämnd och kommitté äger själva det 
arbete som görs inom ramen för sina uppdrag, 
både genomförande av redan beslutade aktiviteter 
och framtida utvecklingsarbete 



5 områden inom ramen för fullföljda studier

Samverkan Med komplexa problem krävs samverkan mellan flera aktörer

Psykisk hälsa Psykisk ohälsa i barndomen leder till sämre skolresultat och sämre 
framtidsutsikter i vuxenlivet 

Livsvillkor och levnadsvanor Hur kan vi hjälpas åt för att i möten med familjer eller 
barn och unga identifiera riskfaktorer och istället erbjuda sammanhang som 
utvecklar? 

Studiemotivation Ungdomar som hoppar av upplever ofta skolan som meningslös, 
eftersom de har svårt att se samband mellan sina studier och framtida mål 

Migrationsbakgrund Barn och unga med migrationsbakgrund står inför särskilda 
utmaningar genom till exempel kortare tid i skolan, trauman eller att de saknar 
kontaktnät



Pågående aktiviteter i Västra Götaland

39 aktiviteter pågår i Västra Götaland inom ramen för 
fullföljda studier, nedan aktiviteter är precis i uppstartsfas:

Elevhälsa i fokus – databas för elevhälsosamtal i skolan

Plug Innan – utveckling av metoder för att minska 
studieavbrott 

Socialfondsprojekt (ESF) – Fullföljda studier GR + En 
skola för alla (kommunalförbundens storsatsning)

Handlingsplan psykisk hälsa för barn och 
ungdomspsykiatrin – genomförande av regional 
utvecklingsplan för BUP



Exempelvis ”En förälder blir till”

Ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom 
utbildning och reflektion. Framtaget av 
Kunskapscentrum för jämlik vård tillsammans 
med utförarverksamheterna. Tidiga insatser är 
det mest effektiva sättet att främja goda 
möjligheter för ett gott liv. 



Nästa steg i processen

Framtagande av webbplattform där de pågående 
aktiviteterna inom ramen för fullföljda studier visas upp som 
goda exempel 

Plan för uppföljning ska tas fram

Fortsatt samverkan och intensifierat samarbete med alla 
relevanta aktörer 

Synliggöra glapp och svagheter i genomförande – grund till 
rekommendationer (aktivitetsplan 2018)  

Löpande möten med kommunerna, nämnder, styrelser och 
kommittéer i VG 

Dialogmöten med kommun- och regionpolitiker tillsammans 
med tjänstemän – i höst/vår 2017-2018



Webbplattform som mötesplats

På en samlad webbplattform ska de pågående aktiviteterna lyftas 
fram som goda exempel, utifrån våra fem områden:

Samverkan Psykisk hälsa Livsvillkor 
och 

levnadsvanor

Stimulera 
intresse för 

studier

Migration 
och 

utbildning



Se exempel från Region Östergötland

Under varje område lyfts goda exempel i form av artiklar och filmer



Aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet

Ideficsfoldrar – olika foldrar som bland annat beskriver lek och 
rörelse, vad man ska äta och dricka samt tips för goda 
sömnvanor. Används på BVC, förskola och skola.
Länk till Ideficsfoldrarna

Tidningen Bamse – är framtagen i samarbete med avdelning 
Folkhälsa, Tandvården, Barnhälsovården och kommunerna i 
Västra Götaland. Barnhälsovården använder Bamse-tidningen 
som ett pedagogiskt material på 4-årskontroller i hela VGR, där 
barnen även får pussla ett Bamse-pussel vid besöket. Tandvården 
delar ut Bamse-tidningen till sina 6-åringar. Tidningen finns 
översatt på fyra språk; engelska, persiska, somaliska och arabiska. 
Länk till Bamse-tidningen

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/Beslutsstod-overvikt-och-fetma/barn-och-unga/ideficsfoldrarna/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/8c19f762-9230-452b-a0e9-ca0a6618f3be/Bamse_Halsa_VG_fargkorr.pdf?a=false&guest=true


Hälsoraketen – bygger på en europisk forskningsstudie och är 
ett samarbete mellan VGR, Göteborgs universitet och 
kommunerna. Är en metodhandbok med insatser för att 
förhindra övervikt och fetma. Består av 12 olika moduler, 
exempelvis ”Den aktiva skolgården” eller ”Hälsa i läroplanen”  
Länk till Hälsoraketen

Lätta tips – ett material som riktas till familjer där ett eller 
flera barn har övervikt. Innehåller förutom tips på bra 
matvanor även ”Aktiva tips” där man tipsar om att barnen 
ska gå eller cykla så mycket som möjligt samt uppmuntra till 
skogsutflykter och andra typer av fysisk aktivitet. Det finns 
specifikt material till barn, ungdom och personal. 
Länk till Lätta tips

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/Beslutsstod-overvikt-och-fetma/barn-och-unga/halsoraketen/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/Beslutsstod-overvikt-och-fetma/barn-och-unga/latta-tips/


VGR arbetar med Rekommendationer för 
skolbarns fysiska aktivitet Sammanfattningen 
lyder: 

‒ Alla 7–18-åringar borde röra på sig på ett 
mångsidigt och åldersanpassat sätt, minst 1–2 
timmar dagligen

‒ De borde undvika att sitta över två timmar i ett 
sträck

‒ Tiden framför tv:n eller vid datorn borde 
begränsas till högst två timmar per dag
Länk till rekommendationer för skolbarns 
fysiska aktivitet

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/Beslutsstod-overvikt-och-fetma/barn-och-unga/fysisk-aktivitet/grundlaggande-rekommendationer-for-skolbarns-fysiska-aktivitet/


Tack för mig!

Läs mer om Kraftsamling fullföljda studier på: 
www.vgregion.se/fullfoljdastudier

Följ vårt arbete på Twitter 
@FolkhalsaVGR

Kontakta Elisabeth Rahmberg - folkhälsochef
elisabeth.rahmberg@vgregion.se

http://www.vgregion.se/fullfoljdastudier
mailto:elisabeth.rahmberg@vgregion.se

