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SAMMANFATTNING
Holistiskt Engagerat Lärande för Alla (HELA) är en satsning som pågått under tre terminer och som
har drivits av Navet Science center i samverkan med 23 förskolor/skolor i Sjuhärad, Högskolan i Borås
samt företrädare från barnhälsovården. Syftet är att ge barn och ungdomar, som är i behov av
särskilt stöd, förutsättningar för ett gott liv genom att skapa en inkluderande förskola/skola. Samtlig
personal och chefer på berörda förskolor och skolor har fått kompetensutveckling i form av
utbildningsinsatser och enskild handledning kring elever och i klassrummet. Elevhälsoteamen har
även fått handledning från BUP. Utbildning har även erbjudits till föräldrar till de barn som en initial
kartläggning visat vara i behov av, eller riskerar att i framtiden komma i behov av, särskilt stöd.
En utvärdering med fokus på måluppfyllelse har genomförts av Contextio Ethnographic AB och är ett
komplement till den följeforskning som bedrivits av forskare vid Högskolani Borås. Utvärderingen har
genomförts via enkäter till samtliga berörda målgrupper (personal, föräldrar och barn/unga) efter
varje utbildningsinsats eller, för barnen/de unga, i samband med utvecklingssamtal. De kvantitativa
metoderna har kompletterats med fokusgrupper (pedagoger och chefer/rektorer) och
telefonintervjuer med föräldrar.
Utvärderingsresultatet kan sammanfattas i följande punkter:
 Berörda pedagoger och de föräldrar som nåtts av utvärderingen uppger att de har stärkts i
sin yrkes- respektive föräldraroll genom ökad förståelse, nya verktyg för kommunikation och
konflikthantering.
 Både pedagoger och föräldrar uppger att de använder sig av kunskapen och verktygen från
HELA och kan i vissa fall också se tydliga resultat hos barnen/de unga.
 Möjligheten till reflektion beskrivs av både pedagoger och föräldrar som ett stort mervärde.
 Förskolechefer och rektorer uppger att de själva har blivit stärkta och ser en utveckling hos
många av sina egna pedagoger.
 Majoriteten (minst 85%) av barnen/de unga i målgruppen uppger att de trivs i skolan, har
kompisar, får tillräckligt med hjälp och blir lyssnade på.
 Det finns tecken på att HELA bidragit till en ökad måluppfyllelse gällande betyg och
skolresultat i högstadieskolorna.
 På flera håll har en stödstruktur vuxit fram i form av ökad samverkan, ett gemensamt språk
och gemensamma rutiner.
 Det finns en vilja från pedagogers och chefers sida att tillvarata resultatet från HELA genom
fortsatt kompetensutveckling, gemensam reflektion och utsedda arbets/nätverksgrupper.
 Det har varit svårt att nå berörda föräldrar trots stora informationsinsatser.
Viktiga framgångsfaktorer är att all förskole/skolpersonal involverats samt att satsningen pågått
under en längre tid med möjlighet till gemensam reflektion. Personalomsättning, tidsbrist och
svårighet att nå berörda föräldrar är några av utmaningarna som tas upp inför framtiden.
Generellt tyder utvärderingsresultatet på att de kvantitativa delmålen för personal och de föräldrar
som nåtts av utvärderingen har uppfyllts utifrån de parametrar och datainsamlingsmetoder som har
använts. Undantaget gäller verktyg för konflikthantering där ytterligare kompetensutveckling
efterfrågats. Det hade också varit önskvärt att nå fler föräldrar med insatserna.
HELA har bidragit med att skapa bättre förutsättningar genom att behoven hos målgruppen
synliggjorts och en viss påverkan hos individuella barn/elever kan skönjas. Framtagna verktyg och
inledd samverkan kan också bidra till att resultaten bättre kan tas tillvara i framtiden.
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1. INLEDNING
En fullföljd skolgång med gymnasiekompetens är idag ofta en förutsättning för att få ett arbete
och ett självständigt liv. I Västra Götaland har andelen behöriga avgångselever i årskurs 9
minskat från cirka 90 procent i början av 2000-talet till cirka 85 procent 2015 (Henriksson 2016) .
På nationell nivå visar Skolverkets statistik att andelen elever som var obehöriga att söka till
gymnasieskolan under de senaste åren har legat på 13 till 14 procent (Skolverket 2016).
Problemen har även uppmärksammats på europeisk nivå (Europa 2020).1
Ungefär hälften av de elever som hoppar av eller lämnar skolan med ofullständiga betyg hamnar
i utanförskap i form av arbetslöshet, missbruk och social ohälsa. Samhällskostnaden för dessa
unga beräknas uppgå till cirka 260 miljarder per årskull (Skolvärlden 2014). Färre avhopp och fler
i eftergymnasiala studier är en av de prioriterade frågorna i strategin för regional tillväxt och
utveckling i Västra Götaland, VG2020.
Forskning pekar på vikten av förebyggande och tidiga insatser i förskola/skola, liksom samverkan
mellan landsting och kommun för att alla barn ska kunna klara skolan (Henriksson 2016, Killén
2014, Jacobsson & Lundgren 2013, Von Greiff m.fl. 2012,). Barns kognitiva förmåga påverkas av
deras livsvillkor och skolresultaten även av eventuella funktionsnedsättningar och tidigare
erfarenheter av lärande. Skolornas förmåga till adekvat stöd har därför stor betydelse
(Henriksson 2016, SKL 2011). I Skollagen, 3 kapitel 5a§ slås fast att skolan är skyldig att erbjuda
extra anpassningar som svarar mot elevens individuella behov (SFS nr: 2010:800). Samtidigt visar
en svensk studie att drygt en fjärdedel av den pedagogiska personalen anser sig ha små
möjligheter att påverka barnens måluppfyllelse och att orsakerna till att barn hamnar i behov av
särskilt stöd kopplas till individuella brister (Lindqvist 2011).
Holistiskt Engagerat Lärande för Alla (HELA) är en satsning som genomförts i Sjuhärad i Västra
Götaland med stöd av Västra Götalandsregionen. Syftet är att ge barn och ungdomar, som är i
behov av särskilt stöd, förutsättningar för ett gott liv genom att HELA arbetar för att skapa en
inkluderande förskola/skola. Bakgrunden är att flera lokala aktörer uppmärksammat tilltagande
psykisk ohälsa och svårigheter bland barn och unga, liksom att möjligheterna att stötta barn med
svårigheter i skolan har minskat. Tidigare projekt har visat på behovet av förebyggande insatser
riktade till både personal och föräldrar för att effektivt kunna ge barn och unga ett adekvat stöd
(Projektplan 2015). HELA drivs av Navet Science Center i Borås i samverkan med tio offentliga
organisationer, däribland företrädare för barnhälsovården, Högskolan i Borås och 23 skolor och
förskolor i Sjuhärad. Utbildningssatsningarna har pågått i tre terminer och avslutades 31/12
2016. Spridningskonferenser äger rum under våren 2017.
Föreliggande rapport presenterar resultatet av den effektutvärdering som genomförts av HELA
satsningen och har genomförts av Eva Sennemark vid Contextio Ethnographic AB.

1.1 Rapportens disposition
Kapitel 2 beskriver utvärderingens genomförande och metod medan kapitel 3 ger en mer ingående
beskrivning av HELA. I kapitel 4 redovisas utvärderingens resultat och i kapitel 5 ges en
sammanfattning av resultat, slutsatser och rekommendationer.

1

Europa 2020 är EU:s tillväxtstrategi med fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social
sammanhållning, energi och klimat som ska uppnås före 2020.
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2. UTVÄRDERINGEN
Uppdraget har bestått av att via enkäter följa upp och utvärdera de målsättningar som finns för
satsningen. Utvärderingen är ett komplement till den följeforskning som genomförs av två forskare
vid Högskolan i Borås.

2.1 Material och metod
Val av metod
Utifrån uppdragsbeskrivningen valdes korta enkäter som den främsta metoden, vilka kompletterades
med fokusgrupper och intervjuer för att skapa en djupare förståelse för betydelsen av insatsen.
Enkäterna har utformats i samarbete med projektledaren och berörda utbildare har fått kommentera
frågorna. Enkäterna till pedagoger och föräldrar har bestått av påståenden som respondenterna fått
bedöma på en skala från 1 till 6. Svar över 4 har bedömts som måluppfyllelse. Nedan beskrivs
datainsamlingen kortfattat. Samtliga enkäter har varit pappersenkäter som fyllts i på plats för att öka
svarsfrekvensen.
Enkäter till pedagoger och övrig skolpersonal har kontinuerligt genomförts efter varje avslutad
utbildningsmodul. Enkätfrågorna är direkt relaterade till delmålen för HELA i syfte att kunna följa
processen och bedöma om insatsen ”varit på rätt väg”. Enkäterna har innehållit några öppna frågor
där respondenterna uppmanats att ge exempel på om och hur de använt sig av ny kunskap och
resultatet av detta. Resultatet har sammanställts av utvärderaren vid två tillfällen; i mars 2016 samt i
augusti 2016. En slutlig utvärderingsenkät genomfördes i november 2016, i samband med
insatsernas avslut. Under hösten 2016 genomfördes även en fokusgrupp med tio
rektorer/förskolechefer på berörda skolor/förskolor samt en med tretton pedagoger från skola och
förskola. Urvalskriterier för chefer var att de skulle ha varit med från början och att de skulle spegla
en spridning på kommun och årskurs. Varje chef fick själv bestämma vilken representant för
pedagogerna som hen ville skicka till fokusgruppen. Representanterna erhöll frågorna i förväg och
stämde av med sina kollegor före fokusgruppen.
Föräldrar som deltagit i erbjudna utbildningar och konsultationer fick fylla i enkäter vid det sista
tillfället. Utifrån resultatet av enkäterna genomfördes telefonintervjuer med fem föräldrar i syfte att
få exempel på hur kunskapen använts och vad detta lett till. Totalt anmälde sig 17 föräldrar till
telefonintervju, tolv kvinnor och fem män. Fem föräldrar valdes ut med spridning på kön, kommun
och insats. Telefonintervjuer genomfördes med fyra kvinnor och en man, varav ett föräldrapar. Tre
av de deltagande kommunerna har täckts in, liksom samtliga ovan nämnda insatser.
För den primära målgruppen, barn och unga i behov av särskilt stöd, vid de berörda
förskolorna/skolorna, utformades en kort enkät med svarsalternativ i form av glada och ledsna
gubbar. Enkäterna utformades utifrån de målsättningar som funnits för satsningen och har
genomförts vid förskolans/skolans ordinarie utvecklingssamtal våren och hösten 2016. Till barn i
förskolan användes liknande frågor till föräldrarna, dock något annorlunda formulerat. I
instruktionerna till berörd personal uppmanades pedagogen att ställa de utarbetade följdfrågorna till
barn/unga som inte valde glad gubbe på frågan. Glada och halvglada gubbar har bedömts som
måluppfyllelse medan svar på den ledsna sidan (halvledsen och ledsen gubbe) inte gjort det.
Intervjuer och samtal med projektledaren har genomförts vid ett flertal tillfällen. Telefonintervju
med verksamhetschefen för BUP samt med två psykologer vid Psykologenheten på Södra Älvsborgs
sjukhus genomfördes inför avslut.
5

Avgränsningar
Utvärderingen har avgränsats till att främst bedöma måluppfyllelse och uppkomna effekter utifrån
målgruppernas erfarenheter och egna upplevelser. Grova instrument har använts för att mäta dessa
utifrån det faktum att följeforskningen har haft möjlighet att bedöma resultat och effekter på en mer
djupgående skolutvecklingsnivå. En baslinjemätning valdes bort på grund av svårigheten att mäta
självupplevd kunskap/förståelse med 18 månaders mellanrum.
Urvals- och bortfallsdiskussion
Den slutliga enkäten till skolpersonalen nådde färre än förväntat, 291 av 500 anmälda personer.2
Generellt rör det sig om ett mindre bortfall på förskolor och skolor, vilket kan förklaras av sjukdom
eller annan frånvaro samt att en gymnasieskola inte deltog hösten 2016. På tre av skolorna är
bortfallet dock betydligt större vilket kan ha att göra med någon av nedanstående faktorer, eller en
kombination av dessa.





På grund av deadline för tryckning av rapporten skulle enkäten i några fall delas ut vid det
näst sista utbildningstillfället. Då detta glömdes bort mailades istället enkäten ut till berörda
rektorer vilket innebar att färre enkäter fylldes i.
Minst en skola anmälde för hög siffra från början och inkluderade exempelvis
administratörer och annan personal som inte berörts av satsningen.
Stor omsättning på pedagoger där nyanställd personal inte alltid deltagit i utbildningarna.

Med avräkning för de pedagoger som arbetar på den skola som inte deltagit i satsningen under
höstterminen 2016 och personal som anmälts, men inte berörts av HELA, har 291 av 465 personer,
eller 63 procent besvarat slutenkäten. Fördelningen på årskurs/position hos de 291 personer som
besvarade slutenkäten framgår av tabell 1 nedan. Det framgår att bara sex (en tredjedel) av
rektorerna/förskolecheferna har besvarat enkäten. Även elevhälsan och fritidspersonalen är
underrepresenterade i urvalet.
Tabell 1: Antal respondenter slutenkät fördelat på årskurs/arbetsposition (n=291)

Urvalet föräldrar är litet, främst på grund av att det varit svårt att nå ut till föräldrarna med HELAs
insatser. Tabell 2 visar fördelningen av nådda föräldrar inom ramen för HELA och hur många som
nåtts av utvärderingen. Totalt nåddes 50 föräldrar av utvärderingen vilket är cirka 30 procent.
Orsaken till den låga svarsfrekvensen kan vara att enkäterna in alltid delades ut vid det sista
utbildningstillfället, samt att punktinsatser (storföreläsningar och föreläsning/seminarium) inte
2

Ytterligare några enkäter inkom alltför sent för att komma med i analysen. Utvärderaren har läst igenom enkätsvaren som
inte avviker från andra svar.
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följts upp om inte föräldrarna fortsatte i konsultationsgrupp. Orsaken till att föräldrar från enskild
samspelsbehandling inte nåtts av utvärderingen är att behandlingarna fortfarande pågår.
Tabell 2. Antal nådda föräldrar per insats och genomutvärderingen
Insats
ABC3
Trygghetscirkeln
Enskild samspelsbehandling
Föreläsning/seminarium
Konsultation enskilt/grupp4
Storföreläsningar5

Nådda föräldrar
I HELA
25
27
7
103
33
1040

Nådda föräldrar i
utvärderingen
13
11

26
ej följts upp

Bortfallet av barn/elever i den primära målgruppen var ett medvetet val för att möjliggöra
jämförelser i resultat mellan vår- och hösttermin 2016. Unga som skulle lämna förskolan, byta stadie
eller lämna grundskola/gymnasiet sommaren 2016 togs därför inte med i utvärderingen. Med
undantag av enstaka individer har resterande del av den primära målgruppen nåtts på de berörda
enheterna. Totalt nåddes 610 elever eller 62 procent av målgruppen via enkäter under höstterminen
2016. Tabell 3 nedan visar fördelningen på kön och årskurs.
Tabell 3. Antal nådda elever inom målgruppen höstterminen 2016

N=596, bortfall=14

Analys av data
Enkäterna har, med undantag av föräldraenkäterna, analyserats i SPSS, ett program för statistisk
dataanalys. Föräldraenkäterna analyserades i Excel. Samband med avseende på bakgrundsvariabler
och mellan kategorierna har sökts och analyserats. Svaren på de öppna enkätfrågorna har skrivits ut
och analyserats tematiskt. Fokusgrupper, intervjuer och telefonintervjuer har spelats in digitalt och
skrivits ut i sammanfattad form. En tematisk analys har genomförts där citat har plockats ut för att
illustrera framkomna teman. Citaten har vid behov justerats från talspråk till skriftspråk, dock utan
att förändra innebörden i det som sagts.

3

ABC Alla barn i centrum – är ett föräldrastödsprogram.
Deltagare i seminarium med barnpsykologen Kent Karlsson som fick erbjudande om ett uppföljande konsultationstillfälle.
5
Storföreläsningarna har inte följts upp internt eller ingått i utvärderingen. Siffran 1040 är totalantalet besökare på de tolv
föreläsningarna och statistik över antalet unika besökare saknas.
4
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3. HOLISTISKT ENGAGERAT LÄRANDE FÖR ALLA (HELA)
Nedan ges en kort bakgrund till satsningen på HELA, upplägg, genomförande och målsättningar.
Redovisningen bygger på intern dokumentation liksom intervjuer och samtal med projektledaren.

3.1 Bakgrund, syfte och målsättningar
Bakgrund
HELA kan sägas vara en fortsättning på en process som inleddes 2011 när Navet Science Center
gick in i det ESF-stödda projektet STEPS – Strategiskt Entreprenörskap i Skolan 2011. I projektet
deltog 100 skolor och förskolor från Halland och Västra Götaland. Under projekttiden
identifierades behov av kompetensutveckling bland pedagogerna gällande stöd till barn i behov
av särskilt stöd. Föreläsningar med uppföljande konsultationsträffar genomfördes på fem av
skolorna med gott resultat. Detta ledde i sin tur till ett förprojekt, ELA6, som finansierades av
Västra Götalandsregionen, Högskolan i Borås och Navet. I samband med förprojektet
genomfördes en kartläggning som identifierade ett antal svårigheter hos barn och unga,
exempelvis språkstörningar/kommunikationsproblem, neuropsykiatriska svårigheter, depression
och psykosociala problem i hemmet. Totalt bedömdes 982 eller nästan 25 procent vara i behov
av särskilt stöd eller riskera att behöva få det i framtiden. Behovanalysen visade också att
kunskap och förhållningsstrategier kring hur bygga relationer med de unga behövde utvecklas,
hos både pedagoger och föräldrar (Lundqvist 2015).
Utifrån behovsanalysen ansökte Navet om medel för att genomföra HELA. I HELA deltar 23
förskolor och skolor från fyra kommuner7 Högskolan i Borås samt aktörer inom
barnhälsovården.8 Urvalet av förskolor och skolor är, med några undantag, samma enheter som
deltog i ELA.9 Satsningen finansieras till 50 procent av Västra Götalandsregionen och resterande
50 procent är medfinansiering från berörda samverkansparter i form av exempelvis arbetstid,
lokaler mm.
Syfte och målsättningar
Syftet med HELA är att barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ges förutsättningar för ett gott
liv genom att arbeta för att skapa en inkluderande förskola/skola. Detta har skett genom riktade
utbildningsinsatser till berörd personal och berörda föräldrar. Inspiration har hämtats från
Essunga kommun där ett liknande inluderingsarbete resulterade i ökad måluppfyllse för
målgruppen (Persson & Persson 2012). Den övergripande målsättningen för HELA är att skapa
förutsättningar för en inkluderande förskola/skola där barn och unga i behov av särskilt stöd
upplever en känsla av sammanhang, KASAM (Antonovski 2005).
Delmål för den primära målgruppen, 982 barn/ungdomar på berörda förskolor och skolor, är:
1. Minst 85% upplever trygghet i sina relationer och en känsla av sammanhang – KASAM.
2. Minst 85% upplever att de får konkret praktiskt stöd som underlättar skolarbetet.
3. Minst 85% upplever en bra kommunikation med sina lärare.
6

ELA- Entreprenöriellt Lärande för Alla.
Bollebygd, Borås, Mark och Ulricehamn.
8
Habiliteringen H&H, VGR, Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Södra Älvsborg, Barn- och ungdomspsykiatriska
kliniken (BUP) Södra Älvsborgs Sjukhus, Familjecentralen i Ulricehamn, Familjecentralen stadsdel Norrby i Borås.
9
Enstaka skolor har tillkommit genom att rektorer ibland har varit skolledare för flera skolor och velat att samtliga skolor
ska delta.
7
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Delmål för de sekundära målgrupperna, personal på berörda förskolor/skolor samt föräldrar till de
berörda barnen/ungdomarna, är:
1. 500 personer; pedagoger, rektorer, förskolechefer, barn- och elevhälsa på 23
förskolor/skolor får HELA:s utbildning under 3 terminer.
2. Minst 85% upplever att de genom utbildningsinsatserna har fått fördjupad kunskaper och
förståelse för hur de kan bygga trygga relationer till den primära målgruppen.
3. Minst 85% upplever att de fått användbara metoder och verktyg att använda i mötet med
primära målgruppen.
4. Minst 85% upplever att de har fått användbar kunskap om olika kommunikationsalternativ
och därigenom utvecklat sitt sätt att kommunicera med den primära målgruppen.
5. Minst 85% upplever att de har utvecklat sina kunskaper i konflikthantering och därigenom
sitt sätt att hantera konflikter och svåra situationer.
6. 280 föräldrar, till barn i målgruppen på förskolorna, erbjuds föräldrautbildning i grupp
inom Trygghetscirkeln (COS-P) eller enskild samspelsbehandling (COS-I).
7. 1670 föräldrar, till barn/ungdomar i målgruppen på skolorna, erbjuds olika former av
föräldrautbildning; ABC, konsultationsträffar samt 12 storföreläsningar på sex teman.
8. Minst 2 verktyg/metoder tas fram/utvecklas av förskola och Habiliteringen.
9. Minst 8 verktyg/metoder tas fram/utvecklas genom samverkan mellan disciplinerna
psykologi och pedagogik.
Delmål för personal med handledning och utbildningsansvar som ingår i HELA är:
1.
2.
3.
4.

Samspelsmottagningens psykologer får utbildning i COS-I (Circle of Security Intervention).10
Utbildning av Navets pedagoger vid 15 tillfällen.
Kuratorer från elevhälsan/Familjecentralen Ulricehamn utbildas i ABC.
Fem personal från Familjecentraler och barnhälsa får utbildning i COS-P (Trygghetscirkeln).

3.2 Organisation och genomförande
Nedan ges en kort beskrivning av hur HELA är organiserat samt hur satsningen har genomförts.
Organisation
HELA drivs av Navet Science Center i Borås i samverkan med tio offentliga aktörer från kommun
och region. Under satsningen har en projektledare varit anställd på heltid på Navet. Till HELA har
knutits en projektgrupp bestående av projektledaren och sex utbildare. En styrgrupp har träffats
två gånger per termin och bestått av projektledaren, verksamhetschefen för Navet,
enhetscheferna på BUP Södra Älvsborgs sjukhus respektive Psykologenheten Mödravården Södra
Älvsborg samt ansvarig för lärarutbildningen på högskolan i Borås. Representanterna har följt
processen och ansvarat för att sprida information inom sina egna organisationer.
Innehåll i utbildningar och träffar för personal
Samtlig utbildning utgår från aktuell forskning på området. Innehållet i utbildningarna för pedagoger
har delvis varit behovsstyrt men utgår från de fokusområden som redovisas i bilaga 1. Upplägget kan
sammanfattas i följande punkter:

10

Påbörjad utbildning i COS-I.
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Föreläsningar i storgrupp: Totalt fem utbildningsdagar/deltagare.
Processträffar: 10 processträffar per grupp om 10-25 deltagare.
Konsultationsgrupper: Inledande föreläsning för hela skolan/förskolan, därefter tre
konsultationsträffar i mindre grupper.
Enskild handledning kring elever och i klassrummet: Genomförts på samtliga skolor/förskolor
förutom gymnasieskolorna som tackade nej.
Teater Depp och Pepp: Samtliga förskolor.
Handledning/utbildning av elevhälsoteamen: Erbjöds till samtliga skolor där fem skolor tackade ja
och har fått handledning av BUP vid fem tillfällen. Kuratorer från de tre högstadieskolorna har även
fått utbildning i ”Compassion Mind training” tillsammans med annan elevhälsopersonal på
skolorna.11
Utöver detta har samtliga rektorer på berörda skolor och förskolor fått utbildning i ledarskap vid sex
tillfällen. Två av skolorna har även fått extra stöd i arbetet med att starta upp flexenheter för elever
med autismspektrumtillstånd och personal vid förskolorna fått utbildning i samtal för att kunna ta
upp svåra frågor med föräldrarna (Lundquist 2016). Personal på Navet Science Center har fått 15
utbildningstillfällen av projektgruppen för att underlätta arbetet med barn och elever som besöker
Navet. Personalen har även deltagit i storföreläsningarna.
Innehåll i utbildningar/träffar för föräldrar
Samtliga berörda föräldrar till barn/unga i den primära målgruppen har via brev, föräldramöten och
vid utvecklingssamtal bjudits in att delta i någon av HELAs insatser. Information har även spridits via
pedagoger och informationsmaterial på förskolor och skolor. De insatser som erbjudits föräldrar
inom ramen för HELA bygger på samma teoretiska bakgrund som utbildningsinsatserna till
pedagogerna och har bestått av:
Storföreläsningar: Genomförts på sex teman i Borås och Ulricehamn av i huvudsak projektgruppen.
Trygghetscirkeln, COS-P i förskolan: Åtta gånger per grupp. Har hållits av representanter från
Familjecentraler och barnhälsan vilka fått handledning från Samspelsmottagningens psykologer.
Enskild samspelsbehandling (förskolan), COS-I: Har erbjudits till föräldrar och barn som bedömts ha
detta behov(se COS 2013).
Föräldrautbildning i grupp (skolan, Borås, Mark och Bollebygd): En föreläsning och en
konsultationsträff per grupp. Genomförts av projektgruppen.
Föräldrautbildning i grupp (skolan, Ulricehamn) – ABC: Fyra träffar per grupp, genomförts av
Familjecentralen i Ulricehamn/elevhälsan.
Framgångsfaktorer och utmaningar
Framgångsfaktorer i satsningen har enligt projektledaren varit att de arbetat processinriktat och att
insatserna till stor del ägt rum i mindre grupper så att personal och föräldrar har kunnat reflektera
över sin egen roll. Ytterligare framgångsfaktorer är att de har arbetat på alla nivåer och med samtlig
personal i förskola och skola. En medveten strategi har varit att involvera ledningen på skolor och
förskolor. All information har gått via rektorer och förskolechefer vilket gjort dem engagerade och
intresserade, menar projektledaren.
Den största utmaningen har varit att nå föräldrarna, en erfarenhet även från tidigare projekt. HELA
har gjort upprepade informationsinsatser för att få ut informationen, både genom att stötta
11

BUP har även haft handledning men de personer som höll i ABC.
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pedagoger i att prata med föräldrarna och annan marknadsföring. Ytterligare en utmaning har varit
tid och stress hos rektorer och övrig skolpersonal där utbildningarna tagit tid i anspråk. Rektorsbyten
och sjukdomar bland personalen har också påverkat hur mycket skolor och förskolor kunna ta till sig
av utbildningarna och arbeta med det konkret i verksamheterna.

4. RESULTAT
I detta kapitel redovisas resultatet från enkäter, fokusgrupper och intervjuer. Redovisningen är
uppdelad efter målgrupperna för att underlätta läsningen.

4.1 Målgruppen personal och chefer
Nedanstående redovisning bygger på 291 slutenkäter, fokusgrupper med förskolechefer/rektorer
respektive pedagoger samt intern uppföljning under projekttiden. Resultatet på skolnivå redovisas
inte då det rör sig om ett fåtal individer på flera av skolorna. Det kvalitativa resultatet från
fokusgrupper och intern dokumentation redovisas i ett separat avsnitt utifrån teman som
framkommit i analysen.
Måluppfyllelse
I slutenkäten fick personal och chefer bedöma fyra påståenden som är relaterade till delmålen för
HELA. Samtliga resultat som presenteras nedan är likvärdiga med resultatet efter de första två
terminerna. Resultatet redovisas i diagram för att underlätta läsningen medan tabeller finns i bilaga
2. Svarsfrekvensen (n) är, när inte annat anges, 291.

Fördjupad förståelse och kunskap om hur bygga trygga relationer
En av målsättningarna för HELA är att minst 85 procent av skolpersonalen ska uppleva att de har fått
fördjupad förståelse och kunskap för hur de kan bygga trygga relationer till barn/unga som är i behov
av särskilt stöd. Sammanlagt 91 procent av respondenterna har gett påståendet värden mellan 4 och
6, vilket indikerar måluppfyllelse, se diagram 1. Medelvärdet är 4,8 av 6 möjliga.
Diagram 1: Jag upplever att jag genom HELA har fått en fördjupad förståelse för hur jag kan bygga
trygga relationer till barn/unga i behov av särskilt stöd. Värde 1-6, där 6 betyder instämmer helt.

F1. Fördjupad kunskap och förståelse
om hur bygga trygga relationer
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30,0%
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En jämförelse mellan pedagogerna på de olika årskurserna visar att personal från förskolan svarar
något mer positivt än personal från skolan, se tabell 4. Förskolan representeras i urvalet av 25
pedagoger, åk F-6 av 166 pedagoger och åk 9-gymnasiet av 83 pedagoger vilket gör att jämförelsen
inte blir helt rättvis men kan ändå ge en indikation på eventuella skillnader.
Tabell 4. F1. Fördjupad kunskap och förståelse för hur bygga trygga relationer, värde 1-6.

Nya metoder och verktyg att använda i arbetet
Diagram 2 visar att majoriteten av personal och chefer upplever att de har fått nya verktyg och
metoder att använda i sitt arbete med målgruppen. Sammanlagt 88 procent av respondenterna har
svarat värde 4-6, vilket indikerar måluppfyllelse. Medelvärdet är 4,6. Förskolans pedagoger svarar
även på denna fråga något mer positivt.
Diagram 2: Jag upplever att jag genom HELA har fått användbara metoder och verktyg som
jag kan använda i mitt arbete med barn/unga i behov av särskilt stöd. Värde 1-6.
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Utvecklat fler sätt att kommunicera med målgruppen
Diagram 3 nedan visar resultatet på nästa påstående, att chefer och personal upplever att de har
utvecklat sitt sätt att kommunicera med barn/unga i behov av särskilt stöd. Sammanlagt 87 procent
av respondenterna har gett påståendet värde 4-6 vilket är över målsättningen om 85 procent.
Medelvärdet uppgår till 4,5 där pedagoger i åk F-6 har svarat något mindre positivt än övriga stadier.
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Diagram 3: Jag upplever att jag genom HELA har utvecklat mitt sätt att kommunicera
med barn/unga i behov av särskilt stöd. Värde 1-6.

F3: Jag upplever att jag genom HELA har
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Verktyg för konflikthantering och svåra situationer
Målsättningen att minst 85 procent ska uppleva att de fått verktyg att hantera konflikter och svåra
situationer är inte helt uppfyllt, där 78 procent svarat värde 4-6, se diagram 4. Samma mönster har
framkommit vid tidigare uppföljningar och är tydligast framträdande för gymnasieskolan och
högstadieskolorna. Medelvärdet är 4,3. Även de kuratorer från elevhälsan som gått Compassion
Mind training genom BUP svarar något lägre värden på just denna fråga. Konflikthantering är också
det område där flest pedagoger (144) i slutenkäten framför önskemål om mer fortbildning.
Diagram 4: Jag upplever att jag genom HELA har utvecklat mitt sätt att hantera konflikter och svåra
situationer. Möjliga värden 1-6.

F4: Jag upplever att jag genom HELA har
utvecklat mitt sätt att hantera konflikter och
svåra situationer, n=290
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Uppkomna effekter
Generellt talar resultatet från enkäter och fokusgrupper för att både personal och chefer har stärkts
på en rad olika sätt genom HELA, inte minst genom möjligheten att reflektera kring sin egen roll. I
slutenkäten tillfrågades respondenterna om de reflekterat kring sin egen roll där över 93 procent gav
13

påståendet värdet 4-6. Respondenterna har gett höga värden på frågan om hur mycket de bedömer
att de stärks av deltagandet i HELA; ett medelvärde på 6,9 av 10 möjliga (se bilaga 2 för tabeller). Nio
av tio respondenter i slutenkäten uppger också att de har använt sig av erfarenheter från
utbildningarna i sitt arbete, något fler i de lägre stadierna än på högstadium och gymnasiet. Det
gymnasium som valde att inte delta i hela processen hänvisade till att utbildningarna varit mer
anpassade till förskola och årskurs F-6 än till äldre barn/unga.
De kvalitativa resultaten från fokusgrupper och interna uppföljningsmöten stödjer enkätresultaten
och redovisas nedan i teman med citat från fokusgrupper och dokumentation. Resultatet visar att
förutsättningarna varierar och att verksamheterna har hunnit olika långt. Generellt framstår
förskolechefer och rektorer som mer positiva än övrig personal. Båda grupperna säger sig dock vara
nöjda med de insatser de fått genom HELA och pekar på effekter både för egen del och för
verksamhetens. Dessa effekter redovisas nedan.

Mer samsyn kring målgruppen
Ett tema som både pedagoger och förskolechefer/rektorer tar upp är att personalgruppen har ökat
sin samsyn kring målgruppen och dess behov. Framväxten av ett gemensamt språk utifrån
föreläsningar och handledning beskrivs där som en viktig del. Att eleverna själva ibland börjat
använda sig av samma begrepp minskar risken för missförstånd menar de intervjuade.
Det vi har pratat om är det här med ett gemensamt språk och att det har varit jättevärdefullt. Och
även att vi har kunnat inviga barnen i det här språket. Vi har några elever där vi har pratat om
stressburken och de säger – jaha är det därför jag blir så arg jämt. Vi har alltså hjälpt barnen att sätta
ord på det och prata om det. Pedagog
Även på de skolor där representanterna inte ser ett tydligt resultat upplevs det gemensamma språket
skapa bättre förutsättningar inför framtiden eftersom all personal har fått vara med på
utbildningarna. Speciellt i chefsgruppen betonas vikten av att all personal fått höra samma saker.

Förändrat förhållningssätt
Den ökade samsynen har på flera förskolor och skolor lett till ett förändrat förhållningssätt gentemot
målgruppen menar några pedagoger och chefer. Det är nu lättare att genomföra individuella
lösningar för barn/unga för att de ska få sina behov tillgodosedda.
Vi har förstått att vi kan göra särskilda satsningar på de här barnen, de kan få sina behov
tillgodosedda. Förut har vi mer tänkt att hur ska det gå för honom, vi kan ju inte göra något
avvikande med honom men nu har vi fått styrka i att säga att det här behöver lilla Kalle just nu och då
får han det. Pedagog
Ytterligare utveckling som påtalas i chefsgruppen är att personalen upptäckt vilken betydelse deras
eget bemötande har i relationen och har fått stöd i att förhålla sig mer professionella. Verksamheten
bör anpassas till individerna och inte tvärtom. Detta har i sin tur ökat yrkesstoltheten menar
representanter för både pedagoger och chefer/rektorer. Ökad professionaliteten är också något som
tas upp i intern uppföljning från skolorna. Ett exempel är att pedagogerna nu själva vågar gå in vid
konflikter och inte längre ”dumpar” eleverna hos elevhälsovården.
Pedagogernas fokus har vänts från elevfokus till hur vi kan påverka miljön så att eleven fungerar i
miljön. Tidigare så blev det individens tillkortakommanden som kom i fokus medan man nu
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accepterar att såhär är det och vad kan vi göra? Det tycker jag nästan är den största skillnaden som
jag ser på mina pedagoger. De har fått en självinsikt och självkänsla. Rektor
Ett dilemma som en av pedagogerna tar upp är att förändringar i förhållningssättet snabbt återfaller
till det tidigare mer negativa. Även rektorer menar att inte alla pedagoger är förändringsbenägna och
att personalomsättning kan göra det svårt att introducera förhållningssättet till nyanställda.

Ny verktygslåda att plocka ifrån
I pedagoggruppen menar representanterna att de har fått nya verktyg att använda i arbetet med
barn/unga i behov av särskilt stöd. Både handledning kring enskilda elever liksom utbildares
”skuggning” i klassrummet beskrivs som värdefull. Mindre positiva kommentarer från högstadiet och
gymnasiet är att det blivit en del upprepning i föreläsningar och handledning. På
samspelsmottagningen har den påbörjade utbildningen i COS-I inom ramen för HELA lett till ett nytt
arbetssätt, menar de berörda psykologerna.
HELA kom väldigt rätt in efter det andra projektet, det fanns en grundförståelse hos all personal. På
högstadiet och även mellanstadiet så har det hjälpt till med verktygslådan, att vi har kunnat få
handledning av en psykolog runt vissa elever. Rent praktiskt, hur ska vi göra i vardagen? Skolan har
saknat det här psykologiska perspektivet, att förstå barnen. Det har de upplevt jätteväl att de
glasögonen har kommit på och de har sett en förändring i arbetet på några månader. Rektor
Representanter för pedagogerna ger tydliga exempel på hur de arbetat med enskilda elever för att
hantera konflikter, uppmuntra lärande och själva bli tydligare. Gemensamma begrepp och symboler,
liksom reflektion kring den egna rollen beskrivs som viktiga för att kunna bemöta barn i målgruppen,
skapa en förståelse för deras situation och inte ställa alltför höga krav. Nedanstående citat är
exempel på hur handledning bidragit till att stötta och utveckla enskilda barn i målgruppen.
Vi har jobbat med en elev som varit väldigt utåtagerande, och har fått tips och strategier att arbeta
efter. Vi har jobbat med bilder och beskrivit hens känsla, den främmande känsla som kommer när hen
är arg och gjort det till ett monster som förstör. Innan kunde vi inte bemöta på ett hjälpande sätt
utan släckte bränder hela tiden. Vi märker skillnad men vi måste jobba hela tiden och uppmuntra
framgångar. Det gör det mer intressant att jobba istället för att se barnet som besvärligt. Pedagog
Ytterligare ett exempel rör konflikthantering och återfinns även i enkätsvaren; att våga avvakta
istället för att dras med i en konflikt.

Framväxt av stödstrukturer
Speciellt i fokusgruppen med förskolechefer och rektorer betonas framväxten av en gemensam
stödstruktur som ett resultat av deltagandet i HELA. Strukturerna rör olika nivåer, i klassrummet, i
skolan/förskolan eller i rektorsområdet. Exempel som tas upp är visuellt stöd i klassrummet,
gemensamma riktlinjer för scheman med bilder och text, arbetsgrupper som bildats för att arbeta
med inkludering utifrån föreläsningarna eller en specialtjänst för att anpassa undervisningen till
barnens behov. På en av skolorna har det funnits en projektgrupp med representanter från
arbetslagen där man arbetat med att följa upp och utvärdera föreläsningarna.
Nya former av samverkan beskrivs som ett stöd för elevhälsa och pedagoger vilket på sikt gynnar
målgruppen. Exempel är mellan elevhälsan och BUP liksom mellan förskola och habiliteringen vilket
lett till en större förståelse från båda håll menar de intervjuade.
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Sedan har elevhälsan fått handledning med BUP vilket är väldigt speciellt, de som är så långt borta.
Det har ju också inneburit att elevhälsan och BUPs personal har närmat sig varandra och fått en
förståelse för varandras verksamheter och man har kunnat konsultera hur BUP tänker runt de här
barnen där man inte har nycklarna. Så det är mycket som har gått hand i hand. Pedagog
Även utbildningen som förskolechefer och rektorer själva genomgått framförs som ett stöd i arbetet
där flera av de intervjuade uppger att de känner sig stärkta i sin yrkesroll.

Ökad måluppfyllelse
Inför sommaren 2016 gjorde de tre högstadieskolorna en uppföljning av elever i behov av särskilt
stöd och som bedömdes vara i riskzonen att lämna grundskolan med ofullständiga betyg (Lundkvist
2016). På samtliga skolor fick majoriteten av de berörda eleverna fullständiga betyg eller behörighet
till yrkesförberedande program vilket är betydligt fler än prognosen som gjordes i åk 7.12 På en av
skolorna uppger rektorn att det sattes betydligt färre F13 än vanligt, på en annan att flera
”hemmasittare” återgått till skolan. Berörda rektorer bedömer att HELA har haft en avgörande
betydelse för att eleverna klarat sig bättre än förväntat.
Ovanstående stärks av uttalanden i fokusgruppen med förskolechefer/rektorer. Förutom att
måluppfyllelsen ökat något sedan 2015, har även frånvaron minskat uppger ett par av
högstadierektorerna. Ett förändrat förhållningssätt och anpassning till elevernas behov spelar där en
viktig roll, menar dessa rektorer.
En annan effekt som jag kan se på skolan är att frånvaron har minskat för elever som ofta var hemma
med ofrivillig frånvaro. Kanske som en konsekvens av att relationerna har blivit bättre, med förståelse
för deras problematik. Även måluppfyllelsen. Skolan presterade något bättre förra året än tidigare.
Jag tror att det också är en konsekvens av att vi kan anpassa bättre. Rektor
Jag har ett konkret exempel förra året med två aspergerkillar där vi ser att tre pedagoger i åk 6
ändrade sitt förhållningssätt till de här killarna. De fick en riktigt bra åk 6 och klarade alla betyg. Det
hade inte hänt utan den insatsen (HELA). Rektor
Skriftlig återkoppling från en av förskolorna som arbetat med materialet Depp och Pepp visar tydligt
att materialet fungerat bra i en mångkulturell och flerspråkig barngrupp. Resultat i form av ökad
förståelse för andra barns perspektiv och för sina egna känslor har där medfört att barnen visuellt
kunde uttrycka sina rädslor och känslor. Därmed har sammanhållningen i gruppen ökat och antalet
konflikter har minskat. Materialet har testats under vår- och hösttermin i olika barngrupper med
liknande resultat enligt personalen (Erfarenheter från förskolan om Depp och Pepp 2016).
I fokusgrupperna betonas att det har varit svårt att nå de föräldrar som bäst behövt föräldrautbildningarna och att det ofta varit redan tidigare aktiva engagerade föräldrar som deltagit. Dock
finns det exempel på att vissa föräldrar har engagerat sig i att skapa en mer meningsfull fritid för sina
barn och att föräldrar kommer till föräldramöten med häften från föräldrautbildningen.
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71, 78,5 respektive 54,5 procent av eleverna på de tre högstadieskolorna klarade betygen. Två av skolorna är AST-skolor,
det vill säga mottagningsskola för elever med autistspektrumstillstånd.
13
F= underkänt.
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Lärdomar inför framtiden
Ett antal framgångsfaktorer med HELA lyfts i båda fokusgrupperna där en är att satsningen pågått
under tre terminer, vilket gett utbildningarna en chans att sätta sig. En annan är att all personal har
fått samma utbildning och kunnat reflektera tillsammans i små grupper. Den individuella
handledningen har stärkt pedagogerna i deras professionella roll gentemot elever och föräldrar.
Även den inledande kartläggningen och det tydliga upplägget beskrivs i chefsgruppen som
framgångsfaktorer, liksom att föreläsarna har varit kompetenta och stöttande. Referensgruppen har
varit en tillgång eftersom det gett personalen möjlighet att påverka utbildningarnas innehåll och
upplägg.
Mindre positiva aspekter som framförs rör dels personalfrågor såsom möjlighet till reflektion,
resurser och personal/chefsomsättning. Bättre synkronisering mellan utbildarna efterfrågas av vissa
representanter från skolan och samspelsmottagningen för att undvika upprepning och/eller
dubbelarbete. Vissa delar har varit alltför inriktade på mindre barn menar representanter från
högstadium och gymnasium.
Flera faktorer påverkar hur resultaten från HELA kommer att tas tillvara i framtiden där tidsaspekten,
introduktion till nyanställda och resurser tas upp. På kommunnivå är avsaknaden av strukturer för
stöd till målgruppen ett hinder menar deltagare i chefsfokusgruppen. Samtidigt finns en tydlig vilja
att förvalta resultatet från HELA. Ett flertal idéer finns och har redan delvis omsatts i praktiken. Från
barnpsykiatrins sida lyfts att BUP har uppdrag att samverka med skolan och redan före HELA erbjöd
konsultationsmöten till skolan. Dock kan HELA ha ökat medvetenheten om behov av
kompetensutveckling hos pedagoger och chefer menar ansvarig verksamhetschef. Nedanstående
punkter är en sammanfattning av det som sades under fokusgrupperna och dokumentation från
parternas sista möten med projektledaren om hur parterna vill arbeta vidare med HELA.












Lyfta de goda exemplen, ta draghjälp av de pedagoger som anammat tankar från HELA.
Skugga varandra i klassrummen, ge varandra tips.
Arbeta för en fortsatt samverkan med BUP och socialtjänsten.
Sätta rutiner och erfarenheter på pränt så att dessa kan förmedlas till nyanställda.
Utbildningsserie för pedagogerna i suicidprevention och andra studiedagar för att ta fram en
plan för det fortsatta arbetet.
Införande av LIP- Lösningsinriktad Pedagogik, vilket anknyter till tankegångarna från HELA.
Fortsatt kompetensutveckling utifrån Kenth Hedevågs bok och artiklar.
Nya rutiner för arbete utifrån ett barnperspektiv har skapats och lyfts in i organisationen.
Den forna referensgruppen har nu tagit sig formen av en nätverksgrupp och kommer att
drivas vidare för vidare utbyte av idéer och erfarenheter.
Fortsatt ansvar för utveckling hos de lokala arbetsgrupper som arbetat med HELA.
Söka medel för att utveckla samarbetet med BVC och synliggöra familjer som behöver för att
utveckla relationer till barnen.

Ytterligare en faktor som möjliggör verksamhetsutveckling och hållbarhet är de verktyg som HELA
tagit fram och som utgjorde delmål för satsningen. Totalt har 15 verktyg har tagits fram genom
samarbete mellan psykologi och pedagogik och redovisas i bilaga 3.
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4.2 Målgruppen föräldrar
Nedanstående redovisning bygger på 50 enkäter till föräldrar efter avslutad insats, telefonintervjuer
med fem föräldrar samt inslag från intervjuer med projektledare och fokusgrupper med rektorer och
pedagoger. Inledningsvis redovisas statistik över de föräldrar som nåtts av utvärderingen.
Föräldrarna har nåtts i begränsad utsträckning
Av de 280 föräldrar till barn i målgruppen på förskolorna har 27 personer eller knappt tio procent
nåtts av insatserna Trygghetscirkeln och enskild samspelsbehandling.14 Av de 1670 berörda
föräldrarna på de 23 skolorna/förskolorna har drygt ett 100-tal eller sex procent nåtts av ABC,
semininerier och/eller konsultationer med barnpsykolog. Storföreläsningarna har förmodligen nått
ytterligare föräldrar, dock finns ingen detaljerad statistik. Intervjuerna tyder på att föräldrar
uppmanats av lärare och förskolepersonal att delta i insatserna och att information om
storföreläsningar funnits tillgänglig.
De intervjuade föräldrarna påpekar att det var få som nappade på erbjudandet om de
föräldrastärkande insatserna, inte minst föräldrar till barn som upplevs ha svårigheter. Även i de fall
som föreläsningarna låg på skolan kom ofta ett fåtal. Troliga skäl som de intervjuade föräldrarna
uppgett är tidsbrist.
Nöjda med insatserna
De föräldrar som nåtts via enkäter och intervjuer är generellt sett mycket nöjda med kurser,
föreläsningar och konsultationer. Både i enkätsvar och i intervjuer ger föräldrarna exempel på hur de
stärkts i sin föräldraroll, fått en ökad kunskap och förståelse samt prövat nya sätt att bemöta sina
barn. De förväntningar som de fem intervjuade föräldrarna beskriver i form av mer kunskap, tips och
råd i föräldrarollen har infriats. Samtidigt menar de intervjuade att föräldrarollen är komplex och att
de gärna skulle ta del av fler utbildningstillfällen, konsultationer, lästips och fler verktyg kring
konflikthantering.
Måluppfyllelse
Föräldrarnas svar på de öppna enkätfrågorna och intervjuerna pekar på vissa teman som väl speglar
de mål som finns med HELA. Målsättningen för samtliga frågor nedan är att minst 85 procent av
föräldrarna ska instämma i påståendena med värdena 4-6. Medelvärdena på dessa frågor ligger alla
över fem på en skala mellan ett och sex, där sex är högsta betyget. Dock är det, som nämnts ovan, ett
begränsat antal föräldrar som nåtts av utvärderingen.
Kunskap/förståelse som bidrar till trygga relationer
En av målsättningarna för HELA är att minst 85 procent av föräldrarna ska uppleva att de får en
fördjupad kunskap och förståelse för hur de kan hjälpa barnet att få en trygg relation till sina
föräldrar. Tabell 5 visar att 96 procent av föräldrarna har svarat alternativen 4-6 vilket tyder på att de
har fått en ökad kunskap och förståelse för hur de tillsammans med sina barn kan bygga trygga
relationer.

14

Urval till samspelsbehandling gjordes från deltagare i Trygghetscirkeln.
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Tabell 5. Jag har fått en fördjupad kunskap och förståelse för hur jag kan hjälpa mitt barn att få en
tryggare relation till mig som förälder. Föräldrar med flicka, pojke eller barn av båda könen.
F1 Trygga relationer - värde
Flicka
Pojke
Både flicka och pojke
Ej angett kön
Totalsumma

3
6%
11%
0%
0%
4%

4
19%
11%
0%
25%
12%

5
31%
11%
35%
25%
28%

6 Totalsumma
44%
100%
67%
100%
65%
100%
50%
100%
56%
100%

N F1 =50, bortfall kön = 5

Intervjuerna visar också att insatserna för de intervjuade på många sätt bidragit till att skapa trygghet
hos både förälder och barn. Bekräftelse på att föräldern redan gör rätt tas upp som en viktig aspekt.
Det var väldigt bra som han framställde det, att man ska mötas på samma nivå och man ska jobba
med trygghet och tillit. Vi har haft lite svårt med en av lärarna på skolan och vi fick prata lite med
psykologen om det. Och han bekräftade väl det vi kände och tyckte vi skulle gå vidare med vissa
saker. Vi fick lite stöd i det och det var jättebra. Intervjuad förälder
Även i enkätsvaren finns kommentarer som tyder på att kunskapen och förståelsen har ökat hos
respondenterna.
Verktyg och redskap som utvecklar och förändrar förhållningssätt till barnet
Sammanlagt 94 procent av de nådda föräldrarna ger påståendet att de fått verktyg och redskap som
utvecklar förhållningssättet till barnet värdena 4-6, se tabell 6. Pojkföräldrarna har där svarat mer
positivt än flickföräldrarna, men då det rör sig om få individer är det svårt att dra några slutsatser.
Tabell 6. Jag upplever att jag genom träffarna har fått redskap som utvecklar och förändrar mitt
förhållningssätt i relation till mitt barn. Föräldrar med flicka, pojke eller barn av båda könen.
F2 Verktyg & redskap – värde
3
4
5
6
Totalt
Flicka
6%
25%
44%
25%
100%
Pojke
11%
0%
11%
78%
100%
Både flicka och pojke
0%
12%
47%
41%
100%
Ej angett svar
13%
0%
25%
63%
100%
Totalsumma
6%
12%
36%
46%
100%
N F3 =50, bortfall = 0. Bortfall kön = 5

Många av de exempel som ges i enkäterna speglar ett förändrat förhållningssätt till barnet, såsom att
försöka möta barnet på samma nivå, lyssna mer och att ha samtal istället för tillsägelser.
Jag hanterar stressade situationer på ett lugnare sätt och det märks på lillan att hon är mer
trygg/lugn. Enkätsvar
Intervjuerna bekräftar ovanstående där föräldrarna beskriver exempel på hur de använt sig av
redskap som de fått med sig från insatserna och att resultatet ofta blivit bra. En av
intervjupersonerna betonar möjligheten till reflektion tillsammans med andra som den största källan
till förändring eftersom hen har kunnat fundera på sitt eget beteende och få tips från kursledaren
och andra föräldrar. En annan förälder efterfrågade och fick råd i hur hen kunde hantera konflikter
med barnet.
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Ytterligare konkreta verktyg som gett stor utdelning är den äggklocka som föräldrar fick vid
konsultationsträffarna och som några föräldrar skriver om i enkätsvar och tar upp under
intervjuerna. Äggklockan i kombination med samtal hade där gett stor förändring i samband med
läxläsning för dessa barn.
Jag fick ju den där lilla äggklockan och den har funkat jättebra. Min son kan själv sätta den på hur
mycket tid han vill göra läxan och sedan får han rast. Sätter han klockan på tio minuter så får han tio
minuters rast efteråt och sedan fortsätter man med läxan och äggklockan hela tiden. Det har funkat
ifrån första gången. Han har till och med gjort läxan mer än han haft rast. Intervjuad förälder
Även rådet att skicka med barnet en av föräldrarnas ägodelar för att öka barnets trygghet i skolan tas
upp som ett användbart verktyg under intervjuer och i enkätsvar.

Fler sätt att kommunicera med barnet/ungdomen
Målsättningen att minst 85 procent av föräldrarna ska uppleva att de har hittat flera sätt att
kommunicera med sitt barn på har sammanlagt 96 procent av föräldrarna gett värdet 4-6.
Tabell 7: Jag upplever att träffarna har hjälpt mig att hitta flera bra sätt att kommunicera med mitt
barn. Föräldrar med flicka, pojke eller barn av båda könen.
F3 Kommunikation
3
4
5
6
Totalt
Flicka
6%
38%
31% 25%
100%
Pojke
0%
22%
11% 67%
100%
Både flicka och pojke
0%
24%
41% 35%
100%
Ej angett kön
13%
13%
25% 50%
100%
Totalsumma
4%
26%
30% 40%
100%
N F3 =50, bortfall = 0. Bortfall kön = 5

Hantera konflikter och svåra situationer
Tabell 8 nedan visar resultatet för påståendet om konflikthantering där sammanlagt 94 procent av
föräldrarna svarar värde 4-6. Föräldrarna ger, både i enkäter och intervjuer, ett flertal exempel på
vad de lärt sig, prövat och vad det gett för resultat gällande svåra situationer och konflikthantering.
Det något lägre medelvärdet (5,02) på denna fråga skulle möjligen kunna spegla det dilemma som ett
par av föräldrarna uttrycker under intervjuerna, nämligen att de har fått både kunskap, verktyg och
tips men att det inte alltid är lätt att förhålla sig lugn när det blir konflikter.
Det känns inte så just nu men det pratade vi om en hel del om [på utbildningen]. Samtidigt är det
svårt när det hettar till mellan syskonen och med en sju-årings uppkäftighet. Att tänka i de banorna
faktiskt utan då är det stundens hetta som gäller ändå för det mesta. Intervjuad förälder
Tabell 8: Jag upplever att träffarna har bidragit till att utveckla mitt sätt att hantera konflikter och
svåra situationer i relation till mitt barn. Föräldrar med flicka, pojke eller barn av båda könen.
F4 konflikthantering
2
3
4
5
6
Totalt
Flicka
6%
6%
19%
38%
31%
100%
Pojke
0%
0%
22%
56%
22%
100%
Både flicka och pojke
0%
0%
18%
41%
41%
100%
Ej angett kön
0%
13%
13%
38%
38%
100%
Totalt
2%
4%
18%
42%
34%
100%
N F3 =50, bortfall = 0. Bortfall kön = 5
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Flera föräldrar skriver i sina enkätsvar att de försöker förhålla sig lugnare, inte dras med i konflikten
utan att avvakta och bemöta barnets känslor, men att också följa upp konflikten med samtal efteråt.
En annan strategi som intervjuade föräldrar beskriver är att försäkra sig om att barnet inte kan skada
sig själva, lämna det i fred och sedan komma tillbaka.
De föräldrar som intervjuats kan se ser en påverkan på sitt eget beteende och förhållningsätt, i viss
mån även en påverkan på barnet. Enkätresultatet visar att nästan 80 procent av föräldrarna har
upplevt en förändring hos sig själva som en följd av deltagandet i HELA, samtidigt som flertalet är
osäkra på om deras barn har uppfattat denna förändring (se bilaga 2 för tabeller). Nedanstående
exempel visar på en tydlig förändring i förälderns beteende gentemot barnet.
Så fort jag tänkte på att göra läxor med mitt barn så var det laddat. Nu har jag börjat fundera på hur
jag är och vad jag säger till honom. Jag har börjat förbereda honom, att nu efter maten ska vi göra
läxorna och då har det blivit bättre. Intervjuad förälder
Jag ger mycket oftare positiva kommentarer till mina barn nu, försöker verkligen tänka på detta.
Blivit mer medveten om hur jag agerar i olika situationer. Enkätsvar
Den positiva upplevelsen och stödet som föräldrarna upplever sig ha fått genom insatserna går som
en röd tråd genom all insamlad data. De intervjuade föräldrarna uppger att de hade en bra relation
till förskolan/skolan redan tidigare och upplever därför ingen förändring.

4.3 Den primära målgruppen
Följande redovisning bygger på 610 enkäter höstterminen 2016.15 Då målsättningarna rör komplexa
frågor såsom känsla av sammanhang (KASAM), kommunikation och stöd, får resultatet främst ses
som en indikation för hur målgruppen upplever situationen. Redovisningen nedan utgår från de
målsättningar som funnits för HELA. Fler tabeller redovisas i bilaga 2.
Måluppfyllelse
Delmålen för den primära målgruppen rör tre områden; trygga relationer och känsla av sammanhang
(KASAM), tillräckligt med hjälp i skolan samt en god kommunikation med pedagogerna. I
redovisningen används de frågor som ställdes till eleverna. Motsvarande frågor ställdes till föräldrar
med barn i förskolan, dock något annorlunda formulerat. Med undantag av frågan om kompisar
förefaller föräldrar till förskolebarn generellt svara mer positivt än elever i grundskolan och
gymnasiet. Skillnaderna mellan könen är små men redovisas nedan.

Trygga relationer och känsla av sammanhang - KASAM
Ett delmål för HELA är att 85 procent av de unga ska uppleva trygga relationer och en känsla av
sammanhang i förskolan/skolan. KASAM har mätts genom fyra enkätfrågor där resultatet redovisas
nedan i diagramform. Då skillnaderna mellan vår- och hösttermin är små redovisas endast resultatet
för höstterminen 2016 i samband med satsningens avslut.
Diagram 5 visar att sammanlagt 96 procent av de tillfrågade eleverna/föräldrarna har valt glad eller
halvglad gubbe på frågan om de trivs i förskolan/skolan. Ett fåtal har valt de negativa
svarsalternativen, halvledsen eller ledsen gubbe vilket gäller även på skolnivå.
15

För att möjliggöra jämförelser mellan terminerna valdes barn och elever som inte skulle finnas kvar till höstterminen
bort.
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Diagram 5: Hur trivs du i skolan? Resultat höstterminen 2016

F1. Hur trivs du i skolan?
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
,00%

Flicka
Pojke

Glad gubbe

Halvglad
gubbe

Halvledsen Ledsen gubbe
gubbe

N=596, bortfall =14

De berörda pedagogerna uppmanades att ställa följdfrågor till barn/elever som inte valde glad
gubbe. En del av respondenterna har dock lämnat positiva kommentarer om att de trivs i skolan.
Kommentarer på halvledsna/ledsna gubbar rör teman som svårigheter i skolan, brist på kompisar/blir
retad eller att det är stökigt i klassrummet/på rasten, se exempel nedan.
Det är andra barn som är jobbiga på lektionerna och skriker jättemycket. Elev
Mycket stress och stränga vuxna. Elev
Diagram 6 visar resultatet på frågan om barnet/eleven har kompisar att leka med i förskolan/skolan
där totalt 96 procent av respondenterna valt glad eller halvglad gubbe. Skillnaderna mellan flickor
och pojkar är små, men pojkarna svarar något mer positivt. Ett tiotal barn/elever som valt ledsen
eller halvledsen gubbe kommenterar att de inte har någon kompis alls eller enstaka kompisar.
Diagram 6. Har du kompisar att leka med i skolan, höstterminen 2016

F2. Har du kompisar att leka med i
skolan?
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gubbe

Halvledsen Ledsen gubbe
gubbe

N=596, bortfall =14

Resultatet på frågan om eleven tycker att det är viktigt att gå i skolan visar att gymnasieeleverna
svarar betydligt mindre positivt, 57 procent jämfört med drygt 80 procent för övriga stadier och över
90 procent för förskolan, se tabell 9.16 Pojkar svarar också något mer positivt än flickor.

16

Till föräldrar ställdes frågan om hen tycker att förskolan är en viktig och meningsfull plats att vistas på för barnet.
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Tabell 9. Tycker du att det är viktigt att gå i skolan, fördelning HT 2016

Kommentarerna på de halvledsna/ledsna gubbarna rör att skolan inte är viktigt, att det går lika bra
att lära sig hemma eller att det är tråkigt i skolan. Några kommentarer rör att det är jobbigt att läsa
och skriva eller att gå upp tidigt. I vårterminens enkäter fanns flera kommentarer om att skolan är
viktigt för att kunna få ett arbete.
För alla är inte bra på teori. Praktik är bättre på många sätt. Enkätkommentar
Det är tråkigt. Man behöver inte gå i skolan. Man kan lära sig hemma. Enkätkommentar
Totalt sett har 86 procent av respondenterna valt glad eller halvglad gubbe på frågan om de har
någon att gå till i förskolan/skolan när de är ledsna. Diagram 7 visar att skillnaderna mellan könen
är något större på denna fråga, där pojkarna svarar mindre positivt och ligger strax under 85
procent glada/halvglada gubbar (84,3%).
Diagram 7: Har du någon att gå till i skolan om du blir ledsen, höstterminen 2016

F6. Har någon att gå till i skolan när du
är ledsen?
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,00%
Glad gubbe

Halvglad
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gubbe

N=596, bortfall=14

På skolnivå uppnår nio av skolorna inte 85-procentsgränsen. Det är dock svårt att tolka resultatet på
skolnivå eftersom vissa skolor är små med ett fåtal berörda elever. Det finns också skillnader mellan
årskurser, se bilaga 2.
Kommentarerna visar att de vanligaste personerna som respondenterna uppger att de går till om de
är ledsna i förskolan/skolan är lärare eller kompisar, eller både och. Några nämner också rastvakter,
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skolsköterska, kurator, elevassistent, mentor, fritidspersonal eller syskon. Det finns också elever som
uppger att de vill vara ifred när de är ledsna. Samtliga citat nedan är enkätkommentarer.
- Vill helst vara för mig själv. Men jag kan berätta om någon har varit taskig för en lärare.
- Eventuellt kurator, men han har ju inte alltid tid.
- Ingen. Hittar ingen att prata med. Ibland någon kompis.
- När jag är ledsen så hittar läraren mig (vill vara för mig själv då).
Sammantaget är resultatet på samtliga fyra frågor som rör KASAM över 85 procent glada/halvglada
gubbar vilket får ses som en indikation på måluppfyllelse utifrån de mätparametrar som använts.
Stöd och hjälp i förskolan/skolan
Ytterligare ett delmål för HELA är att minst 85 procent av eleverna ska uppfatta att de får konkret
praktiskt stöd som underlättar skolarbetet. Frågan om barnet får tillräckligt med hjälp har även ställts
till föräldrar på förskolan. Diagram 8 visar resultatet för höstterminen 2016 fördelat på kön.
Diagram 8. Får du tillräckligt med hjälp i skolan, höstterminen 2016

F3. Får du tillräckligt med hjälp i
skolan?
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N=596, bortfall=14

Resultatet för frågan visar att totalt 92 procent av eleverna och förskolebarnens föräldrar menar att
de får tillräckligt med hjälp för att klara skolarbetet. Utifrån denna fråga är målsättningen uppfylld,
vilket gäller även på skolnivå.17 Kommentarerna gäller främst att det tar lång tid att få hjälpen om
eleven räcker upp handen. Även för lite personal/lärare, att lärarna inte är så bra på att förklara eller
att det är i speciella ämnen det inte fungerar (matte) är vanliga teman. Ett par kommentarer rör
möjligheten att gå undan i ett eget rum. Samtliga citat nedan är enkätkommentarer.
- Ingen kommer och hjälper mig! De andra har bättre platser, för de får mer hjälp.
- De förklarar dåligt och när jag frågar säger de samma igen eller "det har jag ju sagt".
- På matten är det så många som behöver hjälp att läraren inte alltid hinner med.
- Skönt att gå undan och jobba i mitt eget rum.

17

En av skolorna ligger på 80 procent men då denna skola har få elever inom målgruppen går det inte att dra
säkra slutsatser.
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På årskursnivå visar tabell 10 nedan att respondenterna förefaller bli allt mindre positiva med åren
och att elever i gymnasiet svarar minst positivt. Även om endast en gymnasieskola deltar under
höstterminen följde eleverna på det andra gymnasiet samma trend under vårterminen.
Tabell 10. Får du tillräckligt med hjälp i skolan fördelat på årskurs HT 2016

N=610, bortfall =0

Kommunikation med personal och pedagoger
Ett delmål gällande kommunikation är att minst 85 procent av målgruppen ska tycka att de har en
bra kommunikation med sina lärare. Detta kan mätas på en rad olika sätt, i detta fall genom en fråga
om personalen/lärarna lyssnar till den unga i förskolan eller skolan. Det framgår att 95 procent av
tillfrågade föräldrar och elever valde glad eller halvglad gubbe, se diagram 9. Det faktum att så
många barn/unga har kommenterat att de går till sina lärare om de är ledsna indikerar att
kommunikationen och relationen till lärarna ofta är god.
Diagram 9. Tycker du att dina lärare lyssna på dig i skolan?

F5. Tycker du att dina lärare lyssnar på
dig i skolan?
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gubbe

N=607, bortfall=3

Tre av skolorna har mer än 15 procent på halvledsen/ledsen sida. Samtliga är dock små skolor där
enskilda svar får stort genomslag.
Kommentarerna på frågan visar att många som svarat glad gubbe också har kommenterat att även
kamraterna lyssnar. De flesta kommentarerna rör halvglada gubbar där också många kommenterat
att det är olika för olika lärare hur mycket de lyssnar. De elever som valt halvledsen eller ledsen
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gubbe har kommenterat att lärarna/personalen har ont om tid eller att lärarna inte alltid lyssnar.
Citaten nedan är enkätkommentarer. .
Ibland lyssnar inte läraren, om hon sitter vid datorn eller så. Det händer ibland.
Lärarna hör inte alltid vad jag säger, det är så pratigt (i korridoren). De blir arga för att det är svårt
att höra då kommer jag ju av mig.
Sammantaget indikerar resultatet att målgruppen till största delen upplever en känsla av
sammanhang och får stöd i skolan. Utifrån genomförda utvecklingssamtal är det möjligt för skolorna
att själva följa upp resultatet för de elever som är i behov av mer stöd.

5. SAMMANFATTNING , SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Detta kapitel innehåller en sammanfattning av utvärderingsresultatet utifrån målsättningarna för
satsningen, framgångsfaktorer och hinder samt slutsatser i avsnitt 5.1. Utvecklingsområden
diskuteras i avsnitt 5.2.

5.1 Sammanfattning av resultat och slutsatser
Utvärderingsresultatet kan sammanfattas i följande punkter:













Berörda pedagoger och de föräldrar som nåtts av utvärderingen uppger att de har stärkts i
sin yrkes- respektive föräldraroll genom ökad förståelse, nya verktyg för kommunikation och
konflikthantering.
Både pedagoger och föräldrar uppger att de använder sig av kunskapen och verktygen från
HELA och kan i vissa fall också se tydliga resultat hos barnen/de unga.
Möjligheten till reflektion beskrivs av både pedagoger och föräldrar som ett stort mervärde.
Förskolechefer och rektorer uppger att de själva har blivit stärkta och ser en utveckling hos
många av sina egna pedagoger.
Majoriteten (minst 85%) av barnen/unga i målgruppen uppger att de trivs i skolan, har
kompisar, får tillräckligt med hjälp och blir lyssnade på. Något färre (78%) uppger att de har
någon att gå till när de är ledsna i förskolan/skolan.
Det finns tecken på att HELA bidragit till en ökad måluppfyllelse gällande betyg och
skolresultat i högstadieskolorna.
På flera håll har en stödstruktur vuxit fram i form av ökad samverkan, ett gemensamt språk
och gemensamma rutiner.
Det finns en vilja från pedagogers och chefers sida att tillvarata resultatet från HELA genom
fortsatt kompetensutveckling, gemensam reflektion och utsedda arbets/nätverksgrupper.
Det har varit svårt att nå berörda föräldrar trots stora informationsinsatser.
Mer kompetensutveckling kring konflikthantering efterfrågas.

Framgångsfaktorer och hinder
Utvärderingen pekar på ett antal framgångsfaktorer och hinder vilka ligger på flera olika nivåer och
som redovisas i bilden nedan.
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FRAMGÅNGSFAKTORER

HINDER/UTMANINGAR

- Pågått under längre tid.
- Arbetat processinriktat med möjlighet till
reflektion över roll som personal/förälder.
- Samtlig berörd personal och alla nivåer har
involverats, liksom barnhälsovården.
- Kompetenta föreläsare och projektledare.
- Utbildningarna bygger på forskning.
- Inledande kartläggning av behov.
- Referensgruppen.

- Struktur för stöd till målgrupp saknas på kommunnivå.
- Resursfråga.
- Utveckla samverkan med externa aktörer.
- Omsättning på personal och chefer.
- Lärarbrist.
- Att få alla ”med på tåget”.
- Tidsbrist att prata ihop sig och planera.
- Att nå berörda föräldrar.

UTVECKLINGSOMRÅDEN




Samverkan
Styrning och kompetensutveckling
Hållbarhet

 Användning av resurser
Antalet pedagoger som deltagit i HELA är något lägre än de 500 som preciseras i delmålet om
kompetensutveckling. Orsakerna har diskuterats i bortfallsanalysen i avsnitt 2.1 och rör exempelvis
överanmälning av personal till HELA, omsättning av pedagoger och sjukdom när enkäten delades ut.
Exakt hur många som deltagit i HELA går därför inte att fastslå men då utbildningsmomenten har
genomförts som planerat och förskolechefer/rektorer i fokusgruppen uppger att samtlig personal
deltagit i HELA bör den berörda personalen ha nåtts. Undantaget är det gymnasium som hoppade av
efter drygt en termin.

Slutsatser

Resultatet tyder också på att de kvantitativa delmålen för pedagoger och föräldrar har uppfyllts
utifrån de begränsade parametrar som har använts. Sammanhanget är komplext och en mängd olika
faktorer påverkar på individ- och verksamhetsnivå. Dock är resultatet från flera källor och
datainsamlingsmetoder liknande utifrån perspektivet upplevda erfarenheter och där HELA uppges
vara en viktig bidragande orsak till de förbättringar som målgrupperna anger. Undantaget gäller
verktyg för konflikthantering där ytterligare kompetensutveckling efterfrågats.
Utvärderingen visar också att insatserna upplevts positivt av de föräldrar som deltagit men att det
varit svårt att nå målgruppen. Med tanke på den forskning som visar att insatser behövs på flera
nivåer för att kunna ge adekvat stöd till målgruppen, hade det varit önskvärt att nå fler föräldrar.
Att skapa en inkluderande förskola/skola för alla är en lång process men utifrån
utvärderingsresultatet har HELA bidragit med att skapa bättre förutsättningar för den fortsatta
processen genom att behoven hos målgruppen har synliggjorts, förändrat förhållningssätt hos
personalen liksom en viss påverkan på individuella barn/unga. Framtagna verktyg och inledd
samverkan bör också kunna bidra till att resultaten bättre kan tas tillvara i framtiden.
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5.2 Diskussion om framtida utvecklingsområden
HELA avslutas med två spridningskonferenser i mars 2017. Arbetet kommer därefter att drivas inom
de enskilda organisationerna. Nedan diskuteras tre områden som utvärderaren ser som viktiga för att
resultatet ska kunna tas tillvara. Rekommendationerna riktar sig till flera möjliga mottagare som kan
tänkas läsa rapporten, exempelvis Navet, VGR, förskolechefer/chefer och övriga samverkansparter.
1. Fortsatt samverkan
Samverkan är ett område som både chefer, pedagoger och intervjuade från barnhälsovården tar upp
såsom viktiga i framtiden. Inte minst nämns samverkan mellan BUP och elevhälsovården som
värdefull av skolrepresentanterna. Då BUP har ett uppdrag att erbjuda konsultationsmöten och
parterna på flera av skolorna närmat sig varandra finns nu bättre förutsättningar för att fortsätta och
utveckla samverkan i framtiden till följd av att parterna lärt sig mer om varandras verksamheter. Att
verksamhetscheferna varit involverade i styrgruppen kan på sikt också bidra till att underlätta
samverkan. Tids- och resursbrist, liksom personalomsättning är där stora utmaningarna inför
framtiden.
Rekommendationer
 Betona det positiva utfallet som rör den samverkan som vuxit fram genom HELA på
spridningskonferensen.
 Bjud in parterna, elevhälsovård och BUP, förskola-habilitering till ett panelsamtal kring
samverkan på konferenserna.
2. Styrning och kompetensutveckling
Fortsatt kompetensutveckling hos berörda pedagoger inom de områden som HELA berört framstår
som önskvärt och är också något som framkommer i utvärderingen. Detta blir en uppgift för berörda
förskolechefer och rektorer, där uttalanden tyder på att det på många av förskolorna/skolorna finns
planer på detta. Möjlighet till gemensam reflektion förefaller vara en viktig faktor i sammanhanget
för att kunna etablera gemensamma rutiner och arbetsformer. Skriftlig dokumentation av dessa blir
då också viktiga för att lättare kunna introducera ny personal. Detta är dock inget som Navet som
projektägare kan påverka eftersom HELA upphör och styrgruppen upplöses.
Rekommendationer
 Diskutera möjligheten att presentera planer för det fortsatta arbetet på berörda
förskolor/skolor på spridningskonferensen utifrån de resultat som uppnåtts genom HELA.
3. Hållbarhet och långsiktiga effekter
Utvärderaren vill avsluta med några ord kring resultatens hållbarhet utifrån det faktum att VGR är
den största finansiären av HELA och även arbetsgivare till de enheter inom barnhälsovården som
deltagit i HELA. Utifrån det faktum att köerna ökar till barnpsykiatrin och psykologenheterna framstår
framtida uppföljning som viktig. En uppföljning av exempelvis fortsatt samverkan mellan skola och
BUP, förskola och psykologenheten, måluppfyllelse och användning av de framtagna verktygen är ett
sätt att både påminna och förvissa sig om att resultaten av HELA blir hållbara på sikt.
På den deltagande psykologenheten finns planer på att vidareutveckla samverkan med BVC och
förskolan och använda erfarenheterna från HELA för att synliggöra de barn som är i behov av särskilt
stöd för att kunna få trygga relationer till sina föräldrar. Det nya arbetssätt som utvecklats på
samspelsmottagningen kan då implementeras i en bredare kontext och komma berörda barn till
godo. Ur regionalt perspektiv är detta ett område som på sikt kan bidra till ökad måluppfyllelse i
skolan och därmed minskade socioekonomiska kostnader.
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Rekommendationer
 Uppföljning av hur resultaten från HELA tagits tillvara inom förskola/skola och berörd
barnhälsovård 2018 eller 2019.
 Intern uppföljning på Navet gällande de långsiktiga effekterna av HELA.
 Inom VGR, diskutera möjligheten att finansiera projekt för att synliggöra barn som är i behov
av särskilt stöd på BVC.
 Diskutera hur BUPs uppdrag med konsultationsmöten gentemot skolan kan bli tydligare och
spridas ytterligare till berörda parter. Är det skillnad mellan skolor som berörts av HELA och
de som inte deltagit? Behövs det en kartläggning för att synliggöra skillnader och framtida
behov?
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BILAGA 1. FOKUSOMRÅDEN FÖR INSATSERNA
Föreläsningar, processträffar, konsultationer, enskild handledning

• Relationsskapande pedagogik – Anknytningsteorier och Mentaliseringsteorier
• Konflikthantering
• Svåra samtal med barn – föräldrar – personal
• Interkulturell pedagogik
• Barn med trauma/hemska upplevelser
• Avslappning och barnmassage
• Förklaringsmodeller och pedagogiska strategier för barn med ADHD eller AST
• Depp & Pepp – workshops och teater
• Alternativ och kompletterande kommunikation
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BILAGA 2. T ABELLER - ENKÄTRESULTAT
Resultat enkät till personal och förskolechefer/rektorer
Nedan redovisas fem påståenden som respondenterna fått bedöma där 1 betyder instämmer inte
alls och 6 betyder att hen instämmer helt i påståendet.
1. Jag upplever att jag genom HELA har fått en fördjupad kunskap och förståelse för hur jag kan
bygga trygga relationer till barn/unga i behov av särskilt stöd.

N=291,bortfall=0

2. Jag upplever att jag genom HELA har fått användbara metoder och verktyg som jag kan använda
i mitt arbete med barn/unga i behov av särskilt stöd.

N=291, bortfall=0

3. Jag upplever jag genom HELA har kunnat utveckla mitt sätt att kommunicera med barn/unga i
behov av särskilt stöd.

N=291, bortfall=0
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5. Jag upplever jag genom HELA har utvecklat mitt sätt att hantera konflikter eller andra svåra
situationer i relation till barn/unga i behov av särskilt stöd.

N=290, Bortfall=1

N=291, bortfall=0

F6. Använder du dig av någon ny kunskap och/eller metod från HELA i ditt arbete? Fördelat på
pedagoger, elevhälsa och chefer i förskola/skola.

N=286, bortfall=5
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F7. Uppskatta om och i vilken grad du tycker att HELA har stärkt dig i ditt arbete med att stötta
barn i behov av särskilt stöd! 1 betyder i mycket liten grad och 10 i mycket hög grad.

N=289, bortfall=2

F8. För att kunna stötta barn i behov av särskilt stöd känner jag behov av ytterligare
kompetensutveckling inom (flera svar möjliga)
Antal av F8.

Totalt

Att bygga trygga relationer

63

Kommunikation

78

Konflikthantering

144

Annat

31

Inget behov för närvarande

50

Totalsumma

Alternativet Annat omfattade bl.a. mer kring svåra samtal med föräldrar, fall och mer konkreta
metoder, mer kunskap om barn med svårigheter, mer handledning med barnpsykolog och
teckenspråk.

Resultat enkät till föräldrar
Nedan redovisas endast tabeller som inte redovisats i kapitel 4.3.
Av de nådda föräldrarna kom 17 från Borås kommun, 8 från Mark och 20 från Ulricehamn.
F5a: Tror du att ditt/dina barn har sett någon förändring hos dig sedan du började gå på träffarna?
Antal av F5a
ABC
Konsultationer
Trygghetscirkeln
Totalsumma

Ja
4
9
5
18

Nej

Vet inte

6
1
7

10
5
15

Totalt
4
25
11
40

F5b. Ser du själv någon förändring hos dig som förälder sedan du började gå på träffarna?
Antal av F5b.
ABC
Konsultationer
Trygghetscirkeln
Totalsumma

Ja
4
18
11
33

Nej

Vet inte

2

6

2

6

Totalt
4
26
11
41
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F6. Vad tror du att du kommer att använda dig av?





























Allt! Men skulle behöva fler upprepade tillfällen. Man behöver bli påmind då och då.
Diskutera mer "på samma nivå" med mitt barn.
Samtala med sonen på mer lika nivå.
Vi ska hamna på samma nivå när vi pratar om problem. Att lyssna på vad barnet har att säga.
Se ovan. Underskatta aldrig barns upplevelser.
Nu ska vi ha det bra för att du ska utvecklas. Jag klättrar tillsammans med dig på berget.
Olika sätt att bemöta mitt barn.
Äggklocka, fortsätta med ovanstående.
Ta mig mera tid att hjälpa och stötta min son.
Prata mer, tänka över hur jag pratar med honom.
Att förstå mer mitt barn.
Läxläsningen, Konflikter.
Att göra 5 min + 10 min i läxorna. Att visa min närvaro genom en sak.
Ej testat ännu. Ska.
Se ovan. Underskatta aldrig barns upplevelser.
Tänka till. Bemöta mitt barn bättre.
Klockan
Det mesta, att försöka hitta balansgång mellan större, starkare och snällare. Att vara mer
närvarande. Följa henne utmed cirkeln och visa tydligt att jag står som säker hamn.
Time-in. Tänker ofta på cirkeln, vart hon är och varjt jag är.
Det mesta. Speciellt att jobba med min hajmusik.
Jag kommer så gott jag kan att använda mig utav alltihop. Men framför allt kommer jag
använda mig utav att stanna kvar i situationer där ilska hos mitt barn uppstår och vänta ut
det.
Reparera revor. Balans mellan hård, svag, frånvarande.
Delar av varje träff. Se ovan.
Se ovan fråga/svar. Att reflektera över att barnen reagerar olika beroende på vilka brister
man själv har.
Vara med barnen, inte bara ta hand om barnen. Uppmuntra och ge positiva
kommentarer/feedback. Att de kopierar mitt beteende.
Närvaro. Samspelskedjan.
Mer positiva uppmaningar till barnen. Att välja bort fler strider än vad jag gjort tidigare. Mer
närvaro i nuet med barnen.
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Resultat enkät till den primära målgruppen – barn/unga i behov av särskilt stöd
Samtliga frågor redovisas i relation till kön och årskurs.
Fråga: Känner du att du/ditt barn trivs i skolan/förskolan?

N=596, bortfall=14

N=610, bortfall=0

Fråga: Har du/ditt barn kompisar som du leker/umgås med i skolan/förskolan?

N=594, bortfall=16

36

N=610, bortfall=0

Fråga: Tycker du att du/ditt barn får tillräckligt med hjälp i skolan/förskolan för att förstå och
kunna göra dina skoluppgifter?

N=596, bortfall=14

N=610, bortfall=0
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Fråga: Tycker du att det är viktigt att gå i skolan?/Tycker du att förskolan är en meningsfull plats
för ditt barn att vistas på?

N=595,bortfall=15

N=609, bortfall=1

Fråga: Tycker du att dina lärare/personalen lyssnar på dig/ditt barn i skolan/förskolan?

N=593, bortfall=17

N=607, bortfall=3
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Fråga: Har du/ditt barn någon att gå till i skolan/förskolan när du/hen är ledsen?

N=596,bortfall=14

N=610, bortfall=0
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BILAGA 3. FRAMTAGNA VERKTYG INOM RAMEN FÖR HELA
Verktyg förskola – habilitering – obs, finns i bilaga 4 (separat bilaga)!
Två verktyg har tagits fram genom samarbete mellan förskolan och habiliteringen,
1. Arbetsmaterial med en struktur för samverkan kring barn med funktionsnedsättningar.
2. Handlingsplan med förslag på aktiviteter och uppföljning

Verktyg psykologi-pedagogik
Totalt 15 verktyg har tagits fram i samarbete mellan disciplinerna psykolog och pedagogik:
Övergångsobjekt – lämna kvar en sak till barnet som en påminnelse om att personen kommer
tillbaka. Ökar barnets koncentrationsförmåga.
Länken – HELA har använt metaforen ”Länken” som ett verktyg för att visualisera relationen mellan
barn och vuxen. En stark länk är en mycket viktig framgångsfaktor för positiva skolresultat.
Relationsbanken – ett visuellt verktyg som tydliggör vad som krävs för att skapa en bra relation där
relationen likställs med en bank där man måste göra insättningar för att kunna göra uttag.
Tiduret, äggklockan – Detta är en metod för att medvetet träna övergången mellan vila och
koncentration och för att eleven i ökad grad ska lära sig att hantera detta själv.
Depp & Pepp – ett visuellt verktyg som förmedlar förhållningsstrategier kring hur prata med barn
och ungdomar för att stärka deras motivation och självkänsla, samt stärka viktiga relationer.
Yrkesrocken – metafor för att beskriva den professionella rollen som pedagog.
Energiinventeringen – skala för skattning av vad som ger och vad som tar mental energi hos eleven.
Stressburken –används för att förstå sambandet mellan stress och de reaktioner som uppstår. Kan
användas för kartläggning, förklaring av reaktioner samt att hitta strategier för stressreducering.
Stämningstermometer- tillverkning av termometer för att ”mäta” stämningen i klassen tillsammans
med eleverna och vidta åtgärder vid behov.
Ryggsäcken – metafor för livserfarenheter och för att stärka förståelsen för tidigare erfarenheter och
hur det påverkar skolarbetet.
Reflektionsboken – har använts för att ge pedagoger möjlighet att reflektera och skriva ner tankar
om sin roll.
AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation – exempelvis genom att skolorna har fått
hjälp med att skapa visuellt stöd för att stödja socialt samspel och för att ge och få information.
Sekreteraren, Bibliotekarien och Chefen – metaforer som utgör förklaringsmodeller för hur hjärnan
tar emot, bearbetar och reagerar på information och syftar till att tydliggöra funktioner och förmågor
som behövs för att nå målen i skolan.
Samtalsverktyg – en rad verktyg för att göra eleven delaktig i samtalet på ett sätt som passar och
fungerar för eleven.
Ficklampan – metafor för att beskriva ett möjlighetsfokuserat förhållningssätt och en
lösningsfokuserad pedagogik, exempelvis resurser, möjligheter och framgångar.
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