
1 
  

 

 

Främja lärande, utveckling och hälsa hos barn i Angered  
- flera steg bortom stuprörstänkande 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 
  

Sammanfattning 
 

1 Bakgrund 
 
1.1 Problemformulering 
Stadsdelen Angered har en multietnisk befolkning där barn och deras familjer kommer från ett 
stort antal länder. I vissa områden så som i Hammarkullen har nära 90 % av familjerna en 
utländsk bakgrund (figur 1). Många är nyinflyttade och det finns också en stor rörlighet med in- 
och utflyttning. För många familjer finns flera psykosocialt belastande faktorer. Barnen och 
deras familjer är ofta i behov av kontakt med flera samhälleliga stödinsatser (sjukvård, skola, 
socialtjänst, m.m.). Vår erfarenhet är att det finns många goda kompetenser i olika 
verksamheter, men att dessa inte används på ett tillräckligt riktat, samordnat och effektivt sätt, 
vilket inte är unikt för Angered. 

 
 

 
 
En skola av god kvalitet som ger alla barn möjlighet att lyckas är av stor vikt för att Angered 
ska vara en bra stadsdel att växa upp, utvecklas och att bo i. Många av Angereds barn har 
inte bott i Sverige under hela sin uppväxt och har därför kortare tid på sig att nå 
kunskapskraven. En hög andel av barnen har behov av särskilt stöd. I statistik från Skolverket 

Figur 1: Utländsk bakgrund i Angered, Göteborg Stad 2017  
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för 2017 anges att andelen elever som har gymnasiebehörighet är 48,9 % i Angered 
kommunala skolor (figur 2). Det innebär en hög risk för utanförskap. 
 

 

Alla elever 
Alla elever bosatta i 

Sverige mer än två år 

  2016 2017 2016 2017 

Bergsgårdsskolan 60 32,1 68,2 39,1 

Bergums skola 66,1 80,2 73,6 81 

Gårdstensskolan  33,9 46,9 43,2 47,6 

Hjällboskolan 40,7 41,4 56,5 55,8 

Lövgärdesskolan 38,2 27,7 49,2 33,3 

Nytorpskolan 57,8 55,4 66,1 61 

Vättleskolan  36,7 30 53,2 34 

ANGERED 45,1 48,9 57,3 55 

 
 

 
Hammarkullsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 3, elevantalet är cirka 
220. I Skolverkets skolblad från januari 2017 finns följande information gällande 
Hammarkullsskolan: 85 % av eleverna har utländsk bakgrund. Uppfyllelsen för kunskapsmålen 
är låg på skolan, ca hälften av eleverna når kunskapsmålen i samtliga ämnen i årskurs 3. På 
skolan finns ett elevhälsoteam bestående av skolpsykolog (20 %), kurator (100 %), 
specialpedagog (100 %), skolsköterska (60 %) samt inkluderingspedagog (100 %). 
Personaltätheten på skolan anges enligt riktlinjer god. Från skolledning rapporteras dock en 
stor oro bland elever, svårigheter i att upprätthålla en god lärandesituation, många 
konfliktsituationer och hög skolfrånvaro för många elever. 
 
På Specialistcentrum barn och unga Angered (SBUA) vid Angereds Närsjukhus finns flera 
olika specialistkunskaper och professioner. Verksamheten täcker olika medicinska tillstånd 
hos barn och ungdomar och det finns också team för utredningen och insatser riktade till barn 
med neuropsykiatriska svårigheter såsom autism, ADHD, språkstörningar, dyslexi och 
intellektuell funktionsnedsättning. Från forskning internationellt beräknas 5-10 % av barn under 
uppväxten ha behov av behandlingsinsatser på basen av olika neuropsykiatriska tillstånd. Ofta 
finns symtom tidigt under förskoleåren men många barn kommer först sent under skolåren för 
utredning och diagnos samt möjlighet till insatser. Forskningsstudier internationellt och även 
pågående studier från Göteborg indikerar en högre prevalens för autism i 
immigrantpopulationer (Crafa & Warfa, 2015). Ofta finns flera samtidiga funktionssvårigheter. 
I vården finns bristande resurser att bemöta de behov som finns och på många håll är 
vårdköerna långa, särskilt för barn med neuropsykiatriska svårigheter. För familjer med 
utländsk bakgrund är svårigheter ofta än större att få tillgång till rätt resurser i vården och i 

Figur 2: Gymnasiebehörighet angivet i procent enligt uppgifter från Skolverkets statistik 2017. 
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samhället. Olika hinder finns såsom språkliga och kulturella samt en bristande tillgång till 
information om vilken hjälp man kan få (Broberg et al, 2014). Det bidrar till att föräldrar dröjer 
med att söka hjälp. I en multietnisk stadsdel med hög andel familjer som lever i en psykosocialt 
svår situation är det mot denna bakgrund angeläget att utveckla nya arbetssätt för att tidigt 
identifiera barn i behov av utredning och ge möjlighet till samordnade och riktade insatser. 
 
I det aktuella projektet har vi strävat efter att systematiskt fördjupa samverkan och 
kommunikation mellan Hammarkullsskolan, elevhälsan på denna skola och Specialistcentrum 
barn och unga vid Angereds Närsjukhus. Rent konkret har vi sett behov i att investera 
kunskapsmässigt och personellt för att överbrygga klyftorna mellan verksamheter, specifikt 
mellan skola, elevhälsovård och specialistsjukvård.  
 

1.2 Syfte, målgrupp och målsättning 
Syftet med aktuellt projekt är att höja kompetensen kring tidig identifiering av svårigheter hos 
barn i lågstadieålder. En samtidig målsättning är att överbrygga klyftorna mellan verksamheter 
för att skapa möjligheter för koordinerade och mer effektiva åtgärder.  
 
Syftet med arbetssättet är att på ett strukturerat sätt ringa in skydds- och riskfaktorer som kan 
användas som ett underlag för praktiska insatser runt eleven i skolan, samt i kommunikationen 
mellan olika verksamheter som ska samverka för elevens hälsa och fungerande i skolan. 
 
Målgrupp: Eleverna i årskurs 2 i Hammarkullsskolan. Dessa följs upp under projekttiden det 
vill säga från vårterminen 2017 till och med vårterminen 2018 (då årskurs 3). Målgruppen var 
vid projektstarten 75 barn i tre parallellklasser. Föräldrarna till barn i målgruppen har 
informerats om projektet. 
 
Målsättning: Kortsiktigt under projekttiden är målsättningen att identifiera och ge riktade 
insatser i vår målgrupp samt även identifiera de barn i målgruppen som behöver fördjupad 
utredning på specialistnivå inom sjukvården och/eller andra insatser. På längre sikt är 
målsättningen att fler elever ska nå kunskapsmålen i årskurs 9 vilket även ger förutsättningar 
för gymnasiebehörighet och därmed minskad risk för utanförskap (figur 3).  
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1.3 Utgångspunkt och metod för satsningen 
I planeringen för satsningen framgick behov av: 

1. En specialpedagog i projektet som kan möjliggöra samverkan genom att i sin tjänst 
både finnas på Hammarkullsskolan samt samverka i fortsatta utredningar och vidare 
insatser på Specialistcentrum Barn och Unga Angered.  

2. Att pröva en ny pedagogisk kartläggningsmodell i elevhälsoteamet, VEKS* (Verktyg, 
Emotioner, Kognition, Socialt relaterade). (Bilaga 1: VEKS-modellen samt VEKS 
kartläggningsverktyg och bedömningsmall). I det aktuella projektet har vi valt att 
kartlägga alla elever i målgruppen.  

3. Möjlighet till snar fördjupad utredning genom remiss till Specialistcentrum Barn och 
Unga Angered när elevhälsoteamet vid kartläggning identifierat sådant behov. 
Utredning planeras ske utan fördröjning. Målsättningen är att utredningar ska vara klar 
för återkoppling till familjen inom tre månader. Fortsatt samverkan med barnet, familjen, 
teamet på Specialistcentrum Barn och Unga och skolans elevhälsoteam inplaneras.  

4. Ett samverkansteam/projektteam med socionom (20 %), barnsjuksköterska (20 %), 
barnläkare/barnpsykiater (20 %) från Specialistcentrum barn och unga Angered som 
tillsammans med specialpedagog (50 %) samverkar med elevhälsoteamet, socialtjänst 
och familjecentral vid behov.  

 
*Den pedagogiska kartläggningsmodellen VEKS är utvecklad av docent Jakob Johnels Åsberg vid Göteborgs 
Universitet och har utvecklats för användning i elevhälsoteam för att identifiera barn i behov av riktade insatser 
genom en holistisk kartläggning. VEKS kartläggning är utformad så att den utöver att identifiera behov som behöver 
tillgodoses på skolan även kan identifiera familjens behov av samhällsinsatser.  

 
 
 
 

Figur 3: Social investering, Sveriges kommuner och landsting. 
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1.4 Organisation 
Arbetsgrupp: Lene Stokke Oledal specialpedagog, Klara Jakobsson barnsjuksköterska, 
Elisabeth Hedin socionom, Gudrun Nygren med. dr, överläkare, Emma Andersson medicinsk 
sekreterare och Linnea Lindquist rektor. Arbetsgruppen har haft möjlighet att konsultera docent 
Jakob Åsberg Johnels utifrån VEKS-modellen.  
 
Styrgrupp: Ordförande Karin Andersson verksamhetschef Specialistcentrum Barn och Unga 
Angered vid Angereds Närsjukhus, Lotta Wikström chef för administration och utveckling SDF 
Angered utbildning Göteborgs Stad (vid möten representerad av tidigare chef för elevhälsan 
Åsa Algar alternativt Linnea Lindquist rektor Hammarkullsskolan), Marie Jonasson enhetschef 
Resursenheten Socialtjänsten Angered. 
Följande personer har regelbundet medverkat i styrgruppsmöten för att följa upp det praktiska 
arbetet under projekttiden: Karin Andersson (verksamhetschef), Linnea Lindquist (rektor), 
Emma Andersson (medicinsk sekreterare), Lene Stokke Oledal (specialpedagog) och Gudrun 
Nygren (överläkare).  
 
Referensgrupp: Elisabeth Fernell överläkare och professor Sahlgrenska akademin Göteborgs 
Universitet, Ulrika Wolff professor i pedagogik, särskilt specialpedagogik, Göteborgs 
Universitet.  
 
Samverkan med akademin har funnits genom att en av medlemmarna i arbetsgruppen är 
affilierad till och en är anställd vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.  

 
 

2 Resultat- och effektredovisning 
 
2.1 Förutsättningar 
Utifrån vår ansökan och beviljade sociala investeringsmedel har projektet “Främja lärande, 

utveckling och hälsa hos barn i Angered- flera steg bortom stuprörstänkande” följt den 

ursprungliga planen. Projektet startade som planerat i februari 2017 med aktiviteter som 
beskrivs nedan (2.2 Mål 1). 
 
I målgruppen skedde förändringar under projekttiden genom att sex elever slutade och fem 
elever tillkom. Detta medförde nya konstellationer som påverkade situationen i klasserna.  
 
Två pedagogiska kartläggningar av alla elever i målgruppen fanns från start inplanerade under 
projekttiden. Våren 2017 genomfördes en kartläggning av samtliga elever i årskurs 2. Den 
andra kartläggningen avgränsades till de elever som bedömdes vara i riskzonen för att inte 
uppnå kunskapsmålen vid den första kartläggningen. Genom den nära samverkan med 
elevhälsoteam och vårt projektteam bedömde vi att avgränsningen var motiverad.  
 
Enligt beskrivning ovan (1.1 Problemformulering) finns Hammarkullsskolan i en stadsdel, där 
barn och familjer i hög grad har en psykosocialt belastad situation. Den situationen står 
utanför projektets möjlighet att påverka i någon större utsträckning. 
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2.2 Mål 1 - Att fler elever ska nå kunskapsmålen i årskurs 3. 
Arbetssätt, metoder och genomförda aktiviteter 
Specialpedagog i projektet har funnits varje vecka i målgruppens tre klasser. Hon har 
observerat klasserna utifrån klassrumsstruktur och klassrumsmiljö. Ansvarig pedagog har fått 
möjlighet till återkoppling och handledning. Gemensamt har riktade insatser inletts för enskilda 
barn och förbättringsarbete för lärandesituationen för hela klassen med olika pedagogiska 
anpassningar och tydliggörande pedagogik samt miljöanpassningar. I varje klassrum har 
bildstöd och kognitiva hjälpmedel införts.  
 
Den pedagogiska kartläggningsmodellen VEKS (figur 4) har varit en viktig bas för de 
pedagogiska anpassningarna. Se närmare Mål 2. 
 
Rektor har möjliggjort mindre grupp för barn i behov av sådan. 
 
Under projekttiden har också införts vuxenledda rastaktiviteter. 

Specialpedagog, kurator och barnsjuksköterska från projektet har deltagit i elevhälsoteamets 
återkommande veckomöten. Samverkan har skett kring utveckling av det gemensamma 
arbetet enligt projektets mål. Om elevhälsoteamets bedömning varit att det finns behov av 
neuropsykiatrisk utredning har möte skett på skolan mellan föräldrar och representanter från 
elevhälsoteamet. Vid samtycke har remiss skickats till Specialistcentrum Barn och Unga 
Angered. 

Utfall av aktivitet och effektmått samt indikatorer kopplade till det aktuella målet. 
De olika aktiviteter som genomförts enligt ovan rapporteras i intervjuer med pedagoger och 
rektor ha medfört ökad arbetsro vilket inneburit möjlighet till mer undervisningstid. 
Pedagogerna har fått mer kunskap om strategier och anpassningar för att minska/förebygga 
stress på raster och under lektionstid. Vuxenledda rastaktiviteter har lett till att stressen hos 
eleverna har minskat och närvaron från lektionsstart har ökat. 
 
Samtliga elever i målgruppen som genomförde nationella provet i svenska gjorde det i form av 
“svenska som andraspråk”. 54 av 75 elever genomförde delprov A-H i olika utsträckning varav 
58 % av dessa klarade provet. I matematik genomförde 59 av 75 elever delprov A-G, 64 % 
blev godkända. 
Det har varit svårt att få tillförlitliga uppgifter gällande uppnådda mål i svenska och matematik 
i årskurs 3 och att göra jämförelser mellan olika år. Det är många variabler som påverkar 
resultaten. Alla elever deltar inte eller deltar endast i delar av proven. Antalet nyanlända 
varierar från år till år. 
 
Från projektets start ökade skolnärvaron i aktuell årskurs beräknat för alla elever från 81 % till 
93 % vårterminen 2018 åk 3. (Som jämförelse kan anges att för föregående årskurs 3, 
vårterminen 2017 var skolnärvaron 73 %).  
 
För de tre eleverna med störst behov av insatser, där det också genomfördes en fördjupad 
utredning förändrades skolnärvaron enligt följande;  
Elev 1: från 84 % skolnärvaro till 89 % skolnärvaro 
Elev 2: Från 64 % skolnärvaro till 92 % skolnärvaro 
Elev 3: Från 90 % skolnärvaro där dock endast 10 % var lektionsnärvaro förbättrades 
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situationen till full lektionsnärvaro. Som framgår av elev 3 ovan rapporterar undervisande 
klasslärare att elever som kommer till skolan inte alltid deltar i undervisningen utan rör sig i 
skolområdet. Under projekttiden har lektionsnärvaron för dessa elever ökat markant. 

 
2.3 Mål 2 - Att identifiera barn i behov av riktade insatser och/eller behov av fördjupad 
utredning inom specialistsjukvården. 
 
Arbetssätt, metoder och genomförda aktiviteter 
Föräldrar till barn i målgruppen har inbjudits till föräldramöte där kurator tillsammans med rektor 
informerat om möjligheten för föräldrar att söka stöd i frågor kring sina barn via 
Familjecentralen. Majoriteten av föräldrar kom till mötet.  
 
Under första halvåret har två utbildningstillfällen hållits för personal på Hammarkullsskolan. 
Utbildningen har inkluderat information om den nya kartläggningsmetoden VEKS och 
utbildning om utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar. 
 
Alla barn i målgruppen har under vårterminen 2017 kartlagts med den pedagogiska 
kartläggningsmetoden VEKS (figur 4). För närmare information om kartläggningsverktyg och 
bedömningsmall se bilaga 1. Detta har gjorts av ansvarig pedagog i klassen med stöd av 
specialpedagog i projektet. För de barn som i denna kartläggning identifierats med svårigheter 
har fortsatt stöd planerats i elevhälsoteamet. I första hand har riktade insatser för eleven gjorts 
i skolan såsom specialpedagogiska anpassningar. Även andra kontakter för barn och familj i 
form av exempelvis stöd via skolkurator och kontakt med rektor för att tydliggöra barnets 
behov.  
 

 
 

 
 Figur 4: VEKS-modellen 
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Alla barn i målgruppen har gjort egen skattning av sitt mående under dygnets olik timmar. För 
detta har använts skattningsformulär för barn DUNDEE (Dundee Difficult Times of the Day 
Scale) (bilaga 2: Exempel från ett barnskattning med DUNDEE). Barnens egna skattningar har 
varit ett viktigt bidrag för att tydliggöra t.ex. trivsel i skolan, fritid och sömn. 
 
Som framgår i aktiviteter beskrivna för Mål 1 (2.2) har specialpedagog från projektteamet 
kontinuerligt varje vecka gjort observationer i målgruppens tre klasser. Det har möjliggjort 
riktade insatser till klassen, handledning till klasslärare och i kombination med kartläggning 
som gjorts med VEKS har detta gett underlag för att kunna identifiera de barn som varit i behov 
av fördjupad utredning. Dessa observationer gjorda av specialpedagog har även utgjort en 
viktig del i de utredningar som genomförts på Specialistcentrum barn och unga för de nio barn 
från målgruppen som identifierats på skolan vara i behov av fördjupad utredning. 
 
Utfall av aktivitet och effektmått samt indikatorer kopplade till det aktuella målet. 
Olika svårigheter hos elever som uppmärksammats i VEKS-kartläggning samt via 
observationer av specialpedagog ger indikationer på vilka barn som är i behov av individuella 
insatser och i vissa fall vidare neuropsykiatrisk utredning.  
 
Indikatorer från kartläggning med VEKS där möjlig sammantagen poängnivå 0-57p:  
0-7 p inga svårigheter, ingen oro 
8-19 p vissa svårigheter, liten oro 
20-38 p svårigheter socialt och i inlärning 
39-57 p mycket stora svårigheter socialt och i inlärning  
 
Resultat från kartläggningen i de tre klasserna: 

Antal elever kartlagda VT 2017: 23/25 Antal elever kartlagda VT 2017: 21/25 

0-7 p = 1   0-7 p = 10 

8 -19 p = 5   8-19 p = 3 

20-38 = 13   20-38 = 3 

39-57 p = 4   39 -57 = 5 

 

Antal elever kartlagda VT 2017: 25/25 

0-7 p = 13  

8 -19 p = 5 

20-38 p= 5 

39-57 p = 2 

 
Sammanfattning från VEKS kartläggning i skolan: 
Av 69 kartlagda barn VT 2017 visar 32 barn svårigheter av den grad att riktade insatser 
behövs.  
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De barn som remitterades för fördjupad utredning på SBUA (9) hade svårigheter i VEKS 
kartläggning på nivå 33-57 p. I ett fall där fördjupad utredning genomförts var en initial VEKS 
kartläggning inte möjlig då eleven inte alls var i skolan före utredning. 
 
Det har genomförts 21 uppföljande kartläggningar HT 2017. Dessa har genomförts på elever 
där oro framkommit tidigare, men i några fall har pedagog genomfört kartläggning p.g.a. 
nytillkommen oro kring elev. I ett av dessa fall identifierades stora psykosociala faktorer som 
orsak till elevens svårigheter. I ett annat fall uppmärksammades stora svårigheter hösten 2017, 
men fördjupad utredning kunde inte genomföras då familjen flyttade från orten. 
 
Utredning och insatser i samverkan SBUA, familj och skola: 
De neuropsykiatriska utredningarna har skett i ett multiprofessionellt team inkluderande läkare, 
psykolog, logoped, kurator, barnsjuksköterska och specialpedagog. Som framgår av ovan har 
specialpedagogen god kunskap om barnet från skolan och när remiss till SBUA varit aktuell 
har specialpedagog efter föräldramedgivande inhämtat ytterligare information i intervju med 
klasslärare. Det har funnits ett bra underlag för fortsatt utredning och under projektarbetet har 
även framtagits en remissmall för skolan (bilaga 3: Remiss Skolsamverkan). Den pedagogiska 
kartläggningen har sammanfattats från skolan och den information och kunskap som funnits 
runt barnet på skolan har kunnat överföras till specialistvården. 
 
I projektet har nio barn ur målgruppen varit aktuella för fördjupad utredning. I sex fall har 
utredning genomförts inkluderande återkoppling till familjerna inom tre månader från det att 
remissen skrivits på skolan. (Detta går att jämföra med väntetiden ca 12 månader för att 
påbörja en neuropsykiatrisk utredning på SBUA under samma period och generellt i regionen 
angivna betydligt längre väntetider 1,5 - 4 år). För tre barn har utredningen dragit ut på tiden. 
Anledningen till detta har i två fall varit att remissen inkommit strax innan sommaren och 
fördröjts på grund av semestrar. I det tredje fallet var familjen bortrest under 
utredningsperioden. I dessa tre fall har utredningen tagit 5-6 månader. Samverkan mellan 
skolan och specialistsjukvård med föräldrars samtycke har möjliggjort korta ledtider för 
utredning. I utredning på SBUA har hos alla barn bekräftas betydande utvecklingsneurologisk 
funktionsnedsättning förenligt med någon av följande huvuddiagnoser: Autism, ADHD, lindrig 
intellektuell funktionsnedsättning. Andra samtidiga funktionssvårigheter och behov har i 
samtliga fall även framkommit. I några fall har utöver utredning och behandling avseende 
neuropsykiatrisk symtombild även annan somatisk behandlingskrävande sjukdomsbild direkt 
handlagts vidare i vården.  
 
Efter utredning har insatser planerats i gemensamt möte mellan specialistsjukvården, skolan 
och föräldrar. När andra insatser såsom medicinering avseende ADHD varit aktuell har även 
effekter av behandling kunnat följas upp i nära samarbete. För behandlingsutvärdering har 
framtagits ett förenklat skattningsformulär (SNABB) avseende ADHD-symptom och möjliga 
biverkningar av medicin. Denna har framtagits i projektet då andra använda skattningsformulär 
avseende ADHD visats sig vara svåra att förstå och använda särskilt för föräldrar med annan 
språklig bakgrund (bilaga 4: SNABB-skattningsformulär). Barnen från målgruppen har avslutat 
sin skolgång i Hammarkullsskolan juni 2018 och gått vidare till mellanstadieskolor i 
närområdet. De barn som genomgått fördjupad neuropsykiatrisk utredning på SBUA följs 
fortsatt upp med behandlingsinsatser efter projekttiden i samverkan med familj och respektive 
skola. Två av nio utredda barn har flyttat till annan ort varför uppföljning inte är möjlig. 
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2.4 Resultat av observationer i skolan, beskrivning från Intervjuresultat 
Vi önskar hänvisa till de resultat som beskrivs ovan i 2.2 och 2.3.  Information har i projektet 
ytterligare inhämtats från elevhälsoteam, statistik från rektor och genom intervjuer med 
pedagoger enligt beskrivning enligt ovan. Strukturerade intervjuer av extern person utanför 
projektet har inte genomförts. 

 
2.5 Ekonomiska effekter 
De ekonomiska effekterna är av mindre karaktär initialt. De sparade kostnaderna som 
sjukvården sparar i ett kort perspektiv är det svårt att mäta då det rör sig om unga personer. 
Ser man i det längre perspektivet finns det större besparingar att göra, även för sjukvården, 
då all forskning stödjer tesen att grunden för utanförskap skapas i och med att eleven inte 
klarar grundskolan.  

2.6 Satsningens kostnader  
Projektets totala kostnader uppgick till 2,5 Mnkr där i stort set hela beloppet utgjordes av 
personalkostnader (99,7 %).   

2.7 Kostnadsnyttoanalys  
För kostnaderna över tid är projektets kostnader på 2,5 Mnkr en god investering då 
kostnaden för ett fortsatt livslångt utanförskap beräknats uppgå till 32 Mnkr (Nilsson, 2013). 
Då skall man också i kostnadsnyttoanalysen tänka in de konsekvenserna för individen som 
ett utanförskap innebär. 

 

3 Analys och slutsatser 
 
3.1 Slutsatser  
Möjligheten att nå skolans mål och att kunna fullgöra sin skolgång är ett skydd mot att barnet 
hamnar i senare utanförskap i samhället (Nilsson, 2011). För barn i stadsdelen Angered finns 
många försvårande faktorer och ökad risk för fortsatt utanförskap. I många familjer finns 
arbetslöshet, psykisk ohälsa och trångboddhet. Det finns barn som växer upp i familjer med 
koppling till kriminella nätverk. Kulturella och språkliga hinder, bristande kunskap hos föräldrar 
om att det finns hjälp att få kan bidra till att insatser dröjer eller uteblir för ett barn. Brister i 
vården med långa köer försvårar ytterligare. 
 
Under begränsad projekttid har vi kunnat nå en grupp barn (en årskurs) med insatser både på 
gruppnivå och individuellt. Till exempel har ett barn med tidigare hög skolfrånvaro efter 
utredning och gemensamma insatser (pedagogiska, medicinering, föräldrastöd) fått möjlighet 
till full skolnärvaro och därmed förutsättningar att nå kunskapsmålen. För enskilda familjer har 
barnets ökade skolnärvaro möjliggjort att föräldrar kunnat återgå till arbete och hela familjen 
fått ett ökat välmående. Skolnärvaron ökade för alla elever i aktuell årskurs från 81 % 
vårterminen 2017 till 93 % vårterminen 2018. Genom att svårigheter identifierats genom den 
pedagogiska kartläggningen har flera snara riktade insatser kunnat göras i skolan (2.2 Mål 1). 
Vid behov har en fördjupad neuropsykiatrisk utredning varit möjlig att genomföra med kort 
ledtid till utredning och insatser. Behandlingsinsatser för ett individuellt barn har inte bara haft 
betydelse för detta barn utan även för klassen som helhet. Lärare rapporterar att genomförda 
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insatser för enskilda barn och de pedagogiska anpassningar och miljöanpassningar har gett 
ökad arbetsro och möjlighet till en förbättrad inlärningssituation för hela klassen. Det beskrivs 
mindre stress inte bara under lektionstid utan även under rastaktiviteter. Noteras även att det 
under projekttiden inte har skett någon omsättning av skolpersonal.  
 
Nära samverkan med föräldrar är nödvändig. Föräldrars förståelse för barnets styrkor och 
svårigheter samt föräldrars engagemang behövs för att ge effektiv hjälp till barnet. Vi har sett 
behov av att avsätta mera tid än beräknat i kontakt med föräldrar av flera skäl. I de flesta fall 
sker samtalen via tolk. Föräldrars förkunskap om neuropsykiatriska svårigheter eller andra 
behov för barnet kan saknas. Det kan också finnas av kulturella eller andra skäl inslag av skuld 
och skam som försvårar. Att skapa allians med föräldrar i de gemensamma insatserna är en 
grundförutsättning för att ge effektiva insatser för barnet. Vi ser behov av att fortsatt utveckla 
möjligheterna för kommunikationen med familjer i den multietniska stadsdelen. I detta behövs 
mera visuellt material såsom bilder, broschyrer och filmer som tydliggör och kan användas för 
att skapa förståelse för de utredningar och insatser vi ser behov av. Visuella förtydliganden 
behövs både i elevhälsans arbete och i specialistsjukvården. 
 
Det är viktigt att fortsatt utveckla elevhälsan på skolor. I aktuellt projekt har de ökade personella 
resurserna haft avgörande betydelse. Den pedagogiska kartläggningsmodellen VEKS, som 
använts visar en tydlig potential att bli ett viktigt instrument för elevhälsoteamens arbete i 
samarbete med undervisande klasslärare. Det är viktigt att arbete sker för att i specialistvården 
möta de behov som framkommer av fördjupade neuropsykiatriska utredningar. 
Multiprofessionella team behövs som följer aktuell kunskap från forskning när det gäller 
behandlingsinsatser. Nära samverkan mellan specialistsjukvård, familj och skola är nödvändig. 
 
Utmaningarna är stora när det gäller att flera barn i den multietniska stadsdelen skall nå 
kunskapsmålen i skolan och skyddas från psykisk ohälsa och fortsatt utanförskap. Situationen 
kan synas dyster och komplex. Erfarenheten från aktuellt projekt är dock att när ett barn med 
stora svårigheter får möjlighet till utredning och insatser har det positiva effekter för hela 
familjen och ofta för flera barn i samma klass (positiv inlärningssituation). Från vår målgrupp 
har många barn fått möjlighet 
till bättre inlärningssituation, skolnärvaro och förbättrad psykisk hälsa. Det innebära långsiktiga 
vinster för dessa barn. Projektet har dock varit mycket begränsat i tid och omfattning. På aktuell 
skola finns från hösten 2018 en ny förskoleklass. Stark oro rapporteras från lärare och ledning 
i skolan. Många barn uppvisar stora svårigheter vilket påverkar hela klasser. Klasslärare 
uttrycker uppgivenhet. I elevhälsoteamet kan vissa insatser göras, men de barn som behöver 
utredning inom specialistsjukvård måste vänta i köer. Det innebär för dessa barn stor risk för 
ökade svårigheter, sämre prognos redan under väntetiden med psykisk ohälsa, skolfrånvaro 
och fortsatt risk för utanförskap. 
 
För att på lång sikt skapa möjligheter för barn i stadsdelen Angered att klara skolans mål, få 
en god psykisk hälsa samt på sikt arbete och skydd från utanförskap behövs massiva 
satsningar i offentlig sektor. Nationalekonom Ingvar Nilsson har uttryckt ”Det finns många olika 
vägar under uppväxten som, i vuxenlivet leder till en betydande risk för långvarigt eller 
permanent marginalisering. Skolmisslyckanden är de mest säkra (men inte den enda) vägarna 
för en negativ livskarriär.” Det är nödvändigt att olika verksamheter skola, sjukvård, socialtjänst 
och andra aktörer samverkar under lång tid. De mest effektiva långsiktiga satsningarna är de 
som görs tidigt, under förskoleår och tidiga skolår.  Internationell forskning visar på vikten av 
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tidig diagnos och behandlingsinsatser vid neuropsykiatriska svårigheter och annan psykisk 
ohälsa. Det innebär förbättrad prognos för individen och en stor vinst för samhället. Barn 
tillbringar redan från tidig ålder huvuddelen av sin dag i förskola, skola och fritidsverksamhet. 
Det finns i Sverige och i stadsdelen Angered välutvecklad barnhälsovård och 95-99 % av 
barnen beräknas följas med hälsokontroller på BVC. Det är angeläget att de barn som 
uppmärksammas med tidiga svårigheter inte behöver vänta i köer i vården utan att resurser 
finns för att tidig möta dessa barn både med utredning på specialistnivå och 
behandlingsinsatser. I allt detta arbete är utbildningsinsatser för berörd personal, gemensam 
målsättning och samverkan mellan verksamheter nödvändig. När möjlighet erbjuds till tidig 
utredning och insatser ges enligt vår erfarenhet även betydligt bättre förutsättningar för en nära 
allians med föräldrar i de insatser som behövs för barnet.     
Slutligen; Projektets målsättning och genomförda arbete uppfattar vi ligger väl i linje med det 
positionspapper som getts ut av SKL: "För att åtgärder och insatser för den enskilde ska bli 
effektiva bör strävan vara att komma bort från stuprörstänkande och i stället utgå från den 
enskildes behov och förutsättningar. Människors liv levs sällan i stuprör." (Psykisk hälsa, barn 
och unga. SKL, 2016). Det är dock helt nödvändigt med mera omfattande satsningar under 
lång tidsperiod i samverkan mellan verksamheter i stadsdelen. Dessa behöver ske och är mest 
effektiva när de riktas till barn i förskoleålder och tidiga skolår. Sveriges ledande 
nationalekonom Ingvar Nilsson, som forskat om samhällskostnader för människor som lever i 
utanförskap har uttryckt: “Förebyggande och tidiga insatser för barn i förskoleåldern - en 
kortsiktig kostnad eller en långsiktig investering för samhället”. 
 
3.2 Komponentanalys (Analys av de verksamma komponenter som lett till 
satsningens resultat och effekter) 
Projektplanen var tydlig och klar på basen av erfarenheter i specialistsjukvård och i skolan. 
Behoven var identifierade. När vi fick beskedet om sociala investeringsmedel påbörjades det 
konkreta arbetet direkt, från februari 2017.  
 
Projektteamet har arbetat strukturerat med gott stöd från styrgruppen. 
 
Den pedagogiska kartläggningen kom direkt igång i skolan med användande av VEKS. 
 
Specialpedagog från teamet har funnits både i skolan och medverkat i specialistsjukvården i 
utredning och insatser. Det har utgjort en grund för kontinuerlig samverkan mellan elevhälsa 
och specialistsjukvård. 
 
Gemensam strävan i teamet att finna lösningar för de behov som framkommit. 
 
Multiprofessionell kompetens, flexibilitet och god sammanhållning i teamet. 
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4 Förslag till beslut 

4.1 Förslag på implementering 
Implementering kommer ske delvis i ett utökat lärande mellan organisationerna i 
Skolsamverkans- projektet. Vi kommer sprida kunskapen till fler skolor, och på så vis öka 
kommunikationen mellan skolan och specialistvården för barnens bästa.   

4.2 Plan för återföring 
Från projektteamet har vi som målsättning att sprida erfarenheter till andra lågstadieskolor i 
området; erfarenheter av den nödvändiga samverkan mellan verksamheter och en nära 
allians med föräldrar.   

4.3 Förslag till uppskalning 
Vi kommer inte att arbeta vidare med modellen ute på skolan i nuläget, utan använda våra 
gemensamma kunskaper om kommunikation och barnets förutsättningar i förhållande till alla 
skolor som grund i vårt vidare utvecklingsarbete.  

 
 

5 Fortsatt arbete 
 
Utvecklingsområden: 
Från projektteamet har vi som målsättning att sprida erfarenheter till andra lågstadieskolor i 
området; erfarenheter av den nödvändiga samverkan mellan verksamheter och en nära allians 
med föräldrar. Planering har även funnits för introduktion av kartläggningsmodellen VEKS för 
andra elevhälsoteam. Kontakter har tagits med ansvariga för elevhälsa, men av olika skäl bl.a. 
förändringar i skolförvaltningens organisation, har det hittills inte varit möjligt att genomföra 
denna del av planeringen. 
 
Vi har vi haft en strävan att utveckla samarbetet mellan specialistsjukvård (SBUA) och 
skolhälsovården i stadsdelen. Barnsjuksköterska från teamet har träffat skolsköterskor för 
information och samråd för möjligheten att utveckla samverkansformer specifikt för de barn 
som följs upp i sjukvården under pågående medicinering. När det gäller t.ex. utvärdering av 
medicinering för ADHD är det angeläget att följa upp effekter under skoldagen. Det har dock 
visat sig fortsatt svårt att utveckla former för samverkan. Utvecklingsarbete återstår. 
 
Som framgår i Slutanalysen 3.1. ser vi behov av att utveckla möjligheterna för 
kommunikationen med familjer i den multietniska stadsdelen, bl.a. med olika visuella 
förtydliganden. Vi kommer att fortsätta detta arbete i våra team, både i skolan och på SBUA. 
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Bilagor 
  
Bilaga 1 – VEKS kartläggningsverktyg och bedömningsmall 
 
Bilaga 2 – DUNDEE 
 
Bilaga 3 – Remiss Skolsamverkan 
 
Bilaga 4 – SNABB 
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