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Målgrupp i fokus
1. Barn i familjer med…
• missbruksproblematik
• psykisk ohälsa
• våldsproblematik

2. Barn med psykisk ohälsa

Hur hittar vi dessa barn?
Hur hittar barnen hjälpen?

Fallstudie: enkäter, intervjuer
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ELEVHÄLSAN består av olika professioner inom

ELEVHÄLSANS delar
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Medicinskt Pedagogiskt Psykosocialt Psykologiskt

Skolsköterska & 
Skolläkare

Specialpedagog Skolkurator Skolpsykolog

Psykosociala
TEAM AGERA

Vad är Team Agera?
4 personer (330%)
Extra satsning ca 200%, delas av 
socialtjänst och skola, resten 
ordinarie.
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FCU
(2-17 år)



School
Upstream 
early intervention
proactive, 
inclusive 
e.g. pupil services, 
inclusive school practices

Downstream
reactive
crisis referral
threshold access
e.g. statutory services / 
panels

Through the net

Roaf 2002

No man’s land
may be monitored but

resources not triggered 
and children could be here 
for months and sometimes 
years.

Upstream / downstream



Teori
Barns och ungas  agency

• Leon Kuczynskis & De Mol (2015) tre aspekter för barns agency: 

• Autonomi vilket är den motiverande aspekten av barns agency i form av barns kapacitet till självbestämmande och barns kapacitet till 
självbevarelsedrift i situationer då självbestämmande begränsas eller hindras.

• Meningsskapande (construction) i form av att barn har kapacitet att både kognitivt och emotionellt tolka sina interaktioner med 
omgivningen och skapa ny mening utifrån sina erfarenheter. Tolkningen för barn-vuxenrelationen som interaktiv är rotad i barns förmåga att 
skapa mening utifrån den sociala situation de befinner sig i och barns aktiva förmåga att omsätta, välja ut, göra motstånd eller bedöma 
lämpligheten av vuxnas agerande och förmedlande av normer och dylikt. 

• Handling (action) belyser den del som handlar om barnets avsiktliga handlande. Det innebär att det finns en tanke bakom handlingen om 
än inte alltid medvetet uttalat. Människor kan vara omedvetna om vilka skäl som ligger bakom visst handlande och underliggande mening 
för känslomässiga reaktioner i sociala interaktioner.

Barn har samma kapacitet för agency men inte samma makt utan är beroende av 

1. Relationella resurser – ex lärare, förälder, 

2. Kulturella resurser ex barns rättigheter i landet,            

3. Individuella resurser ex kognitiva, fysiska, ”göra sig delaktiga” ges möjlighet (space)

Affordances = översatt till ” användningsmöjlighet”  (James Gibson ) miljöpsykologi

• Förklara relationen mellan omvärld och en aktör och för Gibson är affordances relationer



80 % av barnen  hade hört talas om socialtjänsten 

25% av barnen kände till den hjälp de kan få av 
socialtjänsten 

78 % av barnen kände till den hjälp de kan få  av 
skolan 

70% av barnen kände till att skolan kan hjälpa dem 
med andra problem än skolarbetet, ex problem med 
föräldrar, vänner.  

75% av barnen tyckte det skulle kännas lätt eller 
ganska lätt att ta hjälp av någon på skolan

40% av barnen tyckte det skulle kännas lätt eller 
ganska lätt att ta hjälp av någon på socialtjänsten

75% av föräldrarna tyckte det skulle kännas lätt eller 
ganska lätt att ta hjälp av någon på skolan

20% av föräldrarna tyckte det skulle kännas lätt eller 
ganska lätt att ta hjälp av någon på skolan

(N=50)

Resultat



Beskrivning barnen som fått intervention 
(mätperiod okt 2013- okt 2014

Yngre barn  (årskurs 1-6)
N=38

Äldre barn (årskurs 7-9)
N=50

Flicka
Pojke

13 (34,2 %)
25 (65,8 %)

28 (56 %)
22 (44 %)

intervju
Ja
Nej

10 (26,3 %)
28 (73,7 %)

10 (20 %)
40 (80 %)

Interventionsprogram
RePULSE
Kuratorssamtal

9 (23,7 %)
29 (76,3 %)

8 (16 %)
42 (84 %)

Initiativ till kontakt
Elev
Lärare
Förälder

9 (23,7 %)
7 (18,4 %)
22 (57,9 %)

36 (72 %)
6 (12 %)
8 (16 %)
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Minskad anmäld frånvaro för äldre (inte yngre) minskad oanmäld frånvaro för alla, ökade 
meritvärden matte, svenska (engelska)
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Före Efter Före Efter

Anmäld frånvaro 3,92

(6,47)

5,24

(6,70)

17,92a

(19, 98)

9,28 a

(10,08)

Oanmäld frånvaro 0,61

(1,67)

0,16

(0,37)

2,34

(6,40)

1,78

(5,61)

Meritvärde - - 157,70 b

(57,29)

170, 09 b

(63, 09)

Betyg – Matte - - 1,43 c

(1,10)

1,69 c

(1,16)

Betyg – Svenska - - 1,76 d

(1,63)

2,04 d

(1,76)

Betyg – Engelska - - 1,85

(1,35)

1,94

(1,29)



Uppfattade användningsmöjlighet Innebörd Begränsningar i uppfattade 

användningsmöjlighet 

Varje-dag närvaro

Innehåll: familjaritet, tillgänglighet

Erbjuder en 

plattform där barnen 

kan etablera en 

känsla av tillit

Team Ageras personal kan missa att barn 

initierar kontakt i ad hoc möten 

Kommunikationsteknologier med hög 

igenkänningsfaktor för barnen

Innehåll: hög grad av tillgänglighet via 

social medier och sms

Erbjuder en 

plattform för att söka 

hjälp på ”sitt sätt” 

när man själv tycker 

det behövs – tillit 

etableras

Stödet är synligt

Innehåll: 

barn ser andra barn få stöd 

Erbjuder en 

plattform för stöd 

som inte är 

stigmatiserande



Barnens upplevelse av resultatet av Team Ageras insatser 

Anders (16):

I: Har det blivit bättre med betyg och sådär också?

Anders: O ja väldigt mycket… jag var ju socanmäld, 96 % frånvaro. 

I: Vad har du nu?

Anders: De ligger runt 30, 20…helst ska jag inte ha någon % frånvaro, de har jag bestämt för mig 
själv… så får jag betyg. 

Peter (12)

Peter: Jag blev mobbad och då såhär började jag prata med honom [Team Agera] om hur det var 
och såhär och så.

I:  Mm kommer du ihåg vad du tänkte?

Peter: Nej jag tänkte bara gå dit och prata om hur det är och så. 

I:  Mm men kommer du ihåg om du tänkte att det skulle hjälpa till på något sätt eller chansade du 
och ja jag får se vad det blir?

Peter: Ja jag trodde det skulle hjälpa till… och det är ingenting nu. 

Kajsa (10):

Mm det finns ju ganska många som bråkar med mig i skolan, Team Agera gör så att jag inte tänker 
på det och så lugnar jag bara ner mig… jag är ju såhär mycket, mycket gladare och så… det blev 
bättre hemma också.. … jag sitter inte mycket mer vid datorn längre. Så jag har ju börjat vara ute 
med vår hund och sådär. 

Skolrelaterade förändringar

Socialt relaterade förändringar 

Positiv utveckling av självförtroende

och självkänsla



Barnen 

”Lättare att lära sig”
• Williams (7) erfarenhet visar tydligt hur närvaro och lärande interagerar: 

• I: … kommer du ihåg varför du ville träffa henne?

• William: Bara för jag hade lite ont i magen.

• I: Att du hade ont i magen?

• William: Mm såhär typ oroligt.

• I: Har du fått mindre ont i magen sen du träffade ”Team Agera”?

• William: Ja.

• I: Det har du, mycket mindre eller lite mindre?

• William: Jag har inte något ont i magen mer nästan, bara jätte lite.

• I: Ah vad tror du det var som gjorde att det blev mindre ont i magen?

• William: Att det var någon som pratade med mig.

• I: … har det blivit lättare att lära sig läsa och skriva då?

• William: Ja… mycket lättare för då var jag inte hemma så mycket heller. 
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Barnen

”Motivation till 
förändring”

• Belinda förklarar skillnaden med att vilja ha kontakt med dessa ord:

• Att om man går dit själv, självmant, då liksom vill man verkligen ha 
hjälp och man kanske pratar mer och vet vad man vill säga. Men om 
man blir ditskickad så känns det som att man blir tvingad och kommer 
på annat o säga och då kanske man underdriver för att man kanske 
inte vill att någon ska hjälpa en. Man kanske liksom känner att man 
inte vill prata med någon.

[Belinda 13 år]
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Professionellas upplevelse av Team Ageras arbete

Tina pedagog: 

De rör ju sig liksom bland barnen, de är ute på skolgården och de kommer ju i korridorerna och 
snappar upp och ser … ser saker liksom, som inte vi ser. Saker som händer på andra ställen så att 
säga

Kaj pedagog: För som sagt var, vi löser ju jättemycket problem ja på skolgården eller i matsalen när 
vi möts eller någonting sådant där. 

Elisabeth elevhälsan: 

Jag märker ju att det är saker och ting kan tas upp väldigt snabbt, man kan få hjälp att Team Agera 
tag i saker snabbt och det är förebyggande…

Sara pedagog: 

Och att det är lite skönt för man är lite rädd om sina relationer, föräldrarelationer är ju så viktiga 
och då är det också skönt att någon utifrån kan komma in och balansera upp det där. 

Ola pedagog: Förr, när det var andra regler för det här med anmälningar, man kunde ju känna sig 
väldigt maktlös som lärare. När vi inte hade något sådant här, en kurator på halvtid som aldrig var 
här …och barnen mådde skit.

Tina pedagog: Jag har en klass med många problematiker och som jag känner att de är ett otroligt 
stöd för att hantera. ..Så mitt jobb hade definitivt varit annorlunda [om inte Team Agera fanns] och 
jag hade kunnat lägga mindre tid på själva lärandet och få eleven att liksom hitta, växa inom det 
liksom./…/ Men hade jag inte haft hjälpen, då hade jag nog varit hemma och varit sjukskriven nu 
tror jag.

”En länk i kedjan” av stöd

Tillgängliga

Handlingskraftiga

En neutral part

Förtroendeingivande

Avlastande 



Anmälan före och efter interventions period Höstterminen 

2013

Vårterminen 

2014 

Anmälan till socialtjänsten 14 15

Anledning till anmälan

1. Våld i hemmet

2. Sexuella övergrepp

3. Brister i omsorg

4. Psykisk ohälsa

5. Annat socialt nedbrytande beteende ex 

droger

2

0

9

1

2

4

2

1

4

4
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LÄRDOMAR – En verksamhet likt Team Agera kan innebära...

• Att barn i riskgrupperna identifieras genom att barn själva söker upp hjälpen och genom att den ”långa berättelsen” ges utrymme 
kan fler barn få hjälp.  

• Att lärarna uppmärksammar barn riskgruppen i högre grad än tidigare. 
• De kan resonera kring en elevs situation med TAs personal som har utökad kunskap om barn som far illa, 

• Det förväntas inte att de ska tillhandahålla det sociala stöd som de menar ligger utanför deras kunskapsområde.

• Högre meritvärde vilket ger ökad psykisk hälsa.

• Ökad närvaro i skolan vilket ger förutsättningar för kunskapsutveckling. 

• En reducering av konflikter i skol- och hemmiljö vilket innebär att barnet kan fokusera mer på såväl skolarbete som 
kunskapsutveckling. 
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Agencyorganisering (Bolin 2018)
- Barns och ungas kraft och resurser 

tas till vara på ett organisatoriskt plan
- Empowerment för barn och unga 

Agencyorganisering innebär en effektiv organisering av stöd till barn och unga och är det samma som barn och ungas 

aktiva deltagande  dvs. effektiv organisering av stöd till barn och unga = barn och ungas aktiva deltagande



TACK!
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