
 

 

Sammanfattning  
I projektet Värmlands Unga har 7 kommuner (Grums, Hagfors, 

Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Torsby och Årjäng) arbetat med att 

öka skolnärvaro och andelen unga som erhåller behörighet till 

gymnasiet samt gymnasieexamen. Projektet riktades till 

skolungdomar 15-24 år som riskerade skolavhopp. Cirka 490 unga 

deltog i projektet som pågick mellan januari 2016 till februari 

2019. 

Projektet har genom metodutveckling och lokal anpassning av 

beprövade framgångsfaktorer arbetat för att unga inte ska lämna 

skolan i förtid. Värmlands Unga har bl.a. arbetat med 

elevcoaching, samtal, studiestöd, motivationshöjande insatser 

och att finna nya samverkansformer för att utveckla det 

förebyggande arbetet.  

”Värmlands Unga har gjort att jag tar mig till skolan, kan det 

jag ska och får de betyg jag är värdig att ha.”         

Deltagare 

Deltagare i projektet upplevde stärkt självkänsla, starkare 

skolanknytning och valde i större utsträckning att stanna kvar i 

skolan samt var mer benägna att fullfölja sina studier i jämförelse 

med elever som riskerade avhopp utanför projektet. Drygt 87% av 

projektets gymnasieelever var kvar i skolan och fortsatte studera. 

Många deltagare i projektet lyckades uppnå behörighet och 

många har var på god väg, men saknade för mycket för att hinna 

uppnå full behörighet. Andelen behöriga i skolorna har påverkats 

av den stora flyktingström som kom under projektperioden, då 

skolorna tog emot många nyanlända varav de flesta med liten 

skolbakgrund. Detta gjorde att flera skolors andel obehöriga 

ökade, vilket projektet inte kunde påverka. Sett till förändringen 

avseende andelen behöriga borträknat nyanlända elever får t.ex. 

Tegnérskolan i Säffle följande positiva utveckling: Startläget var 

77% behöriga. Andel behöriga vårterminen 2016 - 83%, vårtermin 

2017 - 89% och slutligen vårterminen 2018 - 91%.  

Skolorna lyfter också fram att projektet bidragit till ökade 

kunskaper och ökad samverkan i arbetet med målgruppen. 

Implementerade 
arbetssätt ex; 

Individcentrerat arbetssätt  

✓ Elevcoach 

✓ Heltidsmentorer 

✓ Husmodellen-elevdelaktighet 
 

Koll och uppföljning  

✓ Studieverkstäder 

✓ Individuellt studiestöd 

✓ Mentorsmapp, frånvarotrappa 

och frånvarokedja 

✓ Åtgärdstrappa 

✓ Närvarocoacher 
 

Samverkan  

✓ Elevcoach länk mellan ex. elev-

lärare-vårdnadshavare 

✓ Ökad samverkan mellan ex. 

skola-socialtjänst-fritid-Första 

linjen-AME-KAA 

✓ Stärkt övergång till 

Arbetsförmedlingen 
 

Bemötande  

✓ Elevhälsan arbetar med 

gruppverksamhet kring psykisk 

ohälsa 

✓ Trygghetsteam  

✓ Bemötande är prioriterat som 

arbetssätt och 

utvecklingsområde (normkritik, 

lågaffektivt bemötande) 
 

Flexibilitet  

✓ Tillgängliga lärmiljöer ex; 

tydliggjord lektionsstruktur, 

bildstöd i undervisningen, 

kognitiva verktyg som standard 

för alla elever 

✓ Elevhälsa flyttar frågeställningar 

från individnivå till grupp- och 

organisationsnivå 

 


