
Västsvensk kraftsamling Fullföljda studier



”Vi vill ge barn och unga de allra 
bästa förutsättningarna för en bra 
start i livet och för god hälsa, 
utbildning och framtidstro.”

Västsvensk kraftsamling Fullföljda studier



Västsvensk kraftsamling Fullföljda studier

Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper 
att bidra med. 

Tillsammans riktar vi resurser till 
kraftsamlingen, med målet att accelerera 
takten och nå en ökad genomförandekraft 
som består efter avslutad kraftsamling.

Gemensamt 
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Näringslivet 
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och andra 
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▪ Cirka 15%, 2886 elever, lämnade 2021 
grundskolan i Västra Götaland utan 
behörighet till gymnasiet 

▪ Cirka 28% av de studerande avslutar inte med  
en gymnasieexamen inom 4 år efter start

▪ Skillnaderna mellan olika kommuner och 
skolor är stora

▪ Barn och unga med föräldrar med låg 
utbildningsnivå och/eller migrationsbakgrund 
löper större risk att inte fullfölja sina studier

▪ Hög andel barn och unga med psykisk ohälsa

Vad är problemet?



▪ Alla barn och unga har rätt till hälsa och utveckling

▪ Högre utbildningsnivå har samband med längre 
livslängd och bättre hälsa 

▪ Fullföljda studier är en skyddsfaktor mot bl.a. 
psykisk ohälsa, arbetslöshet, våld och kriminalitet, 
bristande tillit och social oro bland unga

▪ Offentlig sektors och näringslivets 
kompetensförsörjning är beroende av att så stor 
andel som möjligt av befolkningen är arbetsför 
och har en grundläggande utbildning

Varför fullföljda studier?



Psykisk hälsa Föräldrar som resurs

Läsning & språkutveckling Motivation & framtidstro



Inriktning Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa och utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser 
påverkar barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier. 
Alla barn och elever ska ges tillgång till och ha möjlighet att 
ta del av lärande och gemenskap. Vid behov ska barn och 
unga erbjudas en sammanhållen god och nära vård.

Utvecklingsområden:

A. Utveckla samverkan mellan skola och region för en 
sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa 

B. Utveckla elevhälsoinsatser som främjar psykisk hälsa och 
förebygger psykisk ohälsa 

C. Förbättra förutsättningarna för barn/unga med misstanke 
om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser genom 
t.ex. tidiga insatser, särskilt stöd, sammanhållet 
vårdförlopp, samordning och trygghet 

D. Utveckling av främjande och tillgängliga lärmiljöer för 
trygghet och studiero



Inriktning 
Föräldrar som resurs

Det är stora skillnader i skolresultat utifrån föräldrars 
utbildningsbakgrund och migrationsbakgrund. Även 
om förskolan/skolan har ett kompensatoriskt uppdrag 
spelar föräldrars möjlighet att stödja barn och ungas 
utveckling och lärande stor roll liksom samverkan 
med förskola/skola och vårdnadshavare. 

Utvecklingsområden: 

A. Föräldrastöd från BVC till tonår med fokus på 
riktat behov 

B. Utveckla samverkan mellan skolan och hemmet 

C. Kvalitetsutveckling kring läxhjälp 

D. Identifiering och samordnade insatser kring 
barn och unga som riskerar att fara illa 



Inriktning 
Läsning & språkutveckling 

Språk och läsning spelar stor roll för barns och ungas 
kunskapsutveckling och möjlighet att såväl nu som i 
framtiden kunna ta del av och påverka det samhälle 
de lever i. Att arbeta språk- och läsutvecklande är 
gynnsamt för alla barn och unga, inte enbart för 
flerspråkiga elever. 

Utvecklingsområden: 

A. Utveckla samverkan kring identifiering och stöd 
vid bristande språkutveckling och för att stödja 
barns kommunikation 

B. Läsfrämjande insatser i och utanför skolan t.ex. 
Bokstart 

C. Främja föräldrars språk och läsning för att öka 
delaktigheten i barnens lärande 



Inriktning 
Motivation & framtidstro

Barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som rör 
dem är en central del av barnkonventionen. Motivation, 
tilltro till sig själv och känsla av att vara medskapande och 
äga sin framtid är grundläggande för studieframgång.

Utvecklingsområden:

A. Utveckla och sprida metoder för barn och ungas 
delaktighet och inflytande 

B. Utveckla och sprida metoder för skolanknytning, 
närvaro och meningsfullhet i skolan 

C. Studie- och yrkesmotiverande insatser t.ex. via 
Science centers, samarbete med näringslivet och 
folkhögskolor 

D. Ökade och jämlika förutsättningar för fysisk aktivitet 
och rörelseglädje i hela länet



Kunskapsnoder för 
fullföljda studier

Delregional 
nod

Fyrbodal

Delregional 
nod

Skaraborg

Delregional 
nod

Sjuhärad

Delregional 
nod

Göteborgs-
regionen

För ett hållbart och långsiktigt arbete 
inom området fullföljda studier. 

Motor i delregionerna
• Utvecklingsarbete inom inriktningarna
• Sprida kunskap och ge 

verksamhetsnära processtöd och 
metodutveckling

• Motor för att tillsammans med 
kommunerna söka extern 
finansiering, initiera samt sjösätta 
projekt inom området.
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