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Presentation

• Rektor Dalsjöskolan 4-9

• Dalsjöskolan är en AST2-skola i 
Borås Stad

Kontaktuppgifter:

julio.garcia.atterstrom@boras.se

Tel: 0768-888725
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Behovsanalys på 23 skolor och förskolor

Identifierade svårigheter:

* Språkstörningar/Kommunikationssvårigheter  
* Autism, Neuropsykiatriska svårigheter
* ADHD, ADD, Utagerande barn och ungdomar, Koncentrationsproblematik
* Depression, Introverta barn (Tex Barn som inte pratar)
* Hemmasittare, ELOF – Elever med lång ogiltig frånvaro
* Svåra familjeförhållanden, psykosociala problem
* Nyanlända, barn/familjer som upplevt trauman
* Utvecklingsstörning, elever på gränsen till särskolenivå, Långsam inlärning
* Låg självkänsla och motivationsproblem (Flyktproblematik)
* Beteendeproblematik
* Tvångssyndrom

samt 
* Läs- och skrivsvårigheter, Dyslexi
* Svårigheter i matematik
* Medicinska problem
* Rörelsehinder och motoriska svårigheter



Utbildning under 3 terminer för 500 pedagoger, 
fritidspersonal, rektorer, förskolechefer, barn-
och elevhälsa.

23 skolor och förskolor i Borås, Ulricehamn, 
Mark och Bollebygd.

Erbjudande om föräldrautbildning; föreläsningar 
och utbildningsgrupper inom Trygghetscirkeln, 
ABC samt konsultationer.



HELA syftar till

- att arbeta för en mer inkluderande skola och 
förskola

- öka kunskaperna kring hur man kan bygga 
trygga relationer med barn och ungdomar i 
behov av särskilt stöd

- att erbjuda framgångsrika metoder och 
verktyg i arbetet med barn och ungdomar i 
behov av särskilt stöd genom samverkan 
mellan pedagogik och psykologi



Nyckelord i HELA

• KASAM = Inkludering

• Trygga relationer – utgör grunden för allt 
lärande

• Reflektion

• Kommunikation

• Förhållningsstrategier  



Autism- och Aspergerförbundets
undersökning om skolfrånvaro 
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Autism- och Aspergerförbundets medlemsundersökning om skolfrånvaro våren 2010 (269 
svar av föräldrar)



Pedagogik + Psykologi



Processinriktat lärande
- Det handlar om mig själv och 

att arbeta tillsammans på hela skolan -



Delar i utbildningen

Föreläsningar, processträffar, konsultationer, enskild 
handledning

• Relationsskapande pedagogik – Anknytningsteorier 
och Mentaliseringsteorier

• Konflikthantering – kunna hantera svåra situationer

• Svåra samtal med barn – föräldrar – personal

• Interkulturell pedagogik

• Barn med traumatiska upplevelser

• Förklaringsmodeller och pedagogiska strategier för 
barn med ADHD eller AST

• Depp & Pepp – workshops och teater

• Alternativ och kompletterande kommunikation



Samarbetspartners i HELA

- Navet science center
- Psykologenheten för barn- och mödravård
- BUP; barn- och ungdomspsykiatrin
- Habiliteringen - VGR
- Familjecentralen i Ulricehamn
- Familjecentralen Stadsdel Väster Borås
- Högskolan i Borås
- 23 skolor/förskolor från 4 kommuner; 

Borås, Ulricehamn, Mark, Bollebygd



Följeforskning och utvärdering
HELA följeforskas av RCIW - Research and Capability in 
Inclusion and Welfare.
RCIW är ett av de strategiska forskningsprogrammen vid 
Högskolan i Borås och behandlar området inkludering.

HELA utvärderas av Contextio Ethnographic AB som är 
ett antropologiskt konsultföretag som är specialiserat 
på att göra utvärderingar.



”Jag har fått 
använda den nya 

kunskapen främst i 
konflikthantering 

mellan elever. 
Tålamod och 
förmågan att 

lyssna har varit 
väldigt viktigt.”

”Jag har fått verktyg och 
metoder i hur jag ska bemöta 

de barn som agerar utåt.”

”Vi har använt 
materialet Depp & 

Pepp som gett 
barnen medvetenhet 
och verbala verktyg 

för att lära känna och 
uttrycka sina 

känslor.”

”Det har bidragit till en 
positivare arbetsmiljö bland 
kollegorna på avdelningen 

där jag jobbar. Vi har fått ett 
gemensamt språk och 

många bra tips och tankar.”

”HELA har fått oss 
att börja 

reflektera, vi har 
börjat diskutera 

och fått en annan 
förståelse.”

”Jag har fått en djupare 
förståelse för barn med 

särskilda behov, vilket har 
förstärkt mitt eget 

förhållningssätt att bemöta 
elever på ett kärleksfullt sätt.”

”Jag har fått nya 
idéer, metoder 
och verktyg för 

att nå vissa 
elever.”

”Relation och 
kommunikation 
hänger ihop! Vi 

har fått verktyg att 
använda direkt i 
barngrupp som 

gör skillnad.”

”Tänker på hur jag 
kommunicerar 

med kroppsspråk, 
mimik och hur jag 
talar. Bra träffar 

som gett mycket!”

”Arbetslaget 
pratar nu ett 

gemensamt språk 
eftersom vi gått 

samma 
utbildning. Jag 
använder mig 
mer av visuellt 

stöd.”

”Blivit bättre på att 
berömma ett barns 
insats och förstått 

att vissa elever 
kanske bestigit ett 

berg redan när 
skoldagen börjar.”

”Jag jobbar mer aktivt med eleverna enskilt och har 
också fått bekräftelse på att det arbete jag lägger ner 

är bra.”





Välkomna på spridningskonferens
9 och 10 mars på Navet i Borås

Anmälan till: michael.akesson@navet.com


