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Vecka 9

Reflektionsunderlag och samtalsfrågor för mentor
SAMTAL MED BARNET/ELEVEN
1. Barnets/elevens behov
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

När fungerar det bäst i skolan? När fungerar det sämst?
Hur går arbetet i de olika ämnena?
Är det något ämne du tycker särskilt mycket om? Vad är det som gör att du känner så?
Vilket ämne tycker du minst om? Vad är det som gör att du känner så?
Undervisar dina lärare så att du förstår och lär dig?
Vad är du bra på i skolan?
Vad är lätt/svårt? När är det lätt/svårt?
Vad hjälper dig när det är svårt?
Vad utmanar dig när det är lätt?
Vad tycker du om att göra?
Vad hjälper dig att få arbetsro på lektionerna?
Får du någon hjälp i ditt sko arbete? Vilken hjälp skulle du vilja ha?
Vad vill du ändra på i skolan?
Hur vill du att det ska vara i skolan?
Vad behöver du för att trivas i skolan?
Vem kan hjälpa dig tror du?
Hur har din skolgång varit för dig, fram till idag?

2. Barnets/elevens miljö – faktorer i hem och skola
•
•
•

Hur upplever du din situation i skolan just nu?
Vilka brukar du vara tillsammans med i skolan?
Känner du att du har kamrater i skolan/utanför skolan?

Övrigt
•
•
•
•
•
•
•

Hur trivs du med dina lärare och annan skolpersonal?
Hur trivs du med de andra i klassen/gruppen?
Hur är det på rasterna?
Vad gör du när du inte har lektion men är i skolan?
Har du några fritidsintressen?
Vad tycker du är lätt/svårt i sociala sammanhang? När är det lätt, respektive svårt?
Vad gör du när du inte är i skolan?

Hälsoinriktade frågor i samtalet med barnet/eleven
•
•
•
•
•
•

När känner du dig pigg och glad? Trött och hängig?
Har du svårt att sova? Äta?
Känner du oro?
Känner du dig ledsen, ångestfylld, irriterad eller arg? Finns det något annat ord som beskriver vad du
känner?
Har du ont någonstans?
Skulle det kännas bra om du fick prata med skolsköterskan eller kuratorn?

SAMTAL MED VÅRDNADSHAVARE
1. Barnets/elevens behov
•
•
•
•
•
•

Hur ser ni på det som händer just nu - den oro som förskolan/skolan har för ert barn?
Hur ser ni på barnets styrkor, förmågor och behov i skolan?
Hur har barnets skolgång varit fram till idag?
Hur ser ni på skolans insatser?
Vilken är er största oro kopplat till skolan och barnets behov i dagsläget?
Finns det oro inför framtiden?

2. Vårdnadshavarnas ansvar
Hälsoinriktade frågor i samtalet med vårdnadshavare
• Har barnet återkommande sjukdomssymptom?
• Har barnet svårt att sova? Äta?
• Känner dig barnet ofta trött? Hängig?
• Har barnet ofta ont någonstans?
• Upplever ni att barnet ofta känner sig oroligt, ledset, argt, ångestfyllt...?
• Har barnet återkommande kontakt med vården?
• Har någon undersökning gjorts av syn? Hörsel? Motorik?
• Har någon medicinsk eller annan utredning gjorts? Om ja, vilken information är bra för skolan
att ta del av.
• Hur ser familjens vardagsrutiner ut? Mat och sovtider, träning.

3. Barnets/elevens miljö – faktorer i hem och skola
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur beskriver ert barn sin skolsituation för er?
Har barnet kamrater? Om ja, vilka?
- Kamrater på fritiden? Kamrater i klassen?
Beskriv aktiviteter och platser, i skolan och i hemmet/fritiden där det fungerar särskilt bra och där det
fungerar mindre bra.
Hur fungerar läxor och hemuppgifter?
Vilka fritidsintressen har barnet?
Vad gör barnet helst när hen är hemma?
Vad gör barnet helst när hen har lov?
Finns det familjehändelser som kan påverka barnets skolgång? (ex: skilsmässa, dödsfall, nytt syskon,
syskon med problematik, arbetslöshet, psykisk ohälsa, sjukdom i familjen, missbruk mm)
Hur ser barnets nätverk ut? Familjen? Släkten? Grannar? Vänner? Annan person?
Finns det någon annan information som kan komplettera kartläggningen?

Övrigt
•
•
•

Vilka förmågor finns inom familjen som kan vara till stöd för eleven? Vem kan hjälpa till?
Är det något annat ni skulle vilja ha hjälp med?
Hur kan vi tillsammans hjälpas åt? Hur skulle en gemensam målsättning kunna se ut? (vårdnadshavare
och skola tillsammans)

Reflektionsunderlag och samtalsfrågor
för elevhälsa och skolledning
1. Barnets/elevens behov
Pedagogiskt inriktade frågor

















Vad utmärker situationer där elevens lärande fungerar?
Hur kan eleven påverka sin lärandesituation?
Hur ser vi på elevens styrkor, förmågor och behov?
Finns inlärningssvårigheter? Om ja, hur ser de ut? Hur vet vi det?
Finns språklig sårbarhet? Om ja, hur ser den ut? Hur vet vi det?
Har tester gjorts? I så fall vilka, när och av vem?
Har skolan gjort extra anpassningar eller särskilt stöd för eleven? Om ja, vad, när och hur?
Hur ser elevens självförtroende ut?
Hur tar sig eleven an en uppgift? Utmaningar? Vågar eleven försöka?
Vad utmärker situationer där den pedagogiska sårbarheten blir uppenbar?
Finns det arbetsformer/lärandesituationer som är tydligt främjande eller problematiska för eleven?
Vilken förståelse har eleven kring sin roll i gruppen?
Hur ser elevens närvaro ut?
Vilka är de dominerande arbetssätten i undervisningssituationerna på skolan?
Hur kan arbetssätten utvecklas för att bättre svara mot elevens behov?
Kan skolans organisation utvecklas för att bättre svara mot elevens behov?

Socialt inriktade frågor




Hur är samspelet med andra elever?
Hur är samspelet med vuxna?
Vilka är de stödjande respektive kritiska situationerna? Vad kan det bero på?

Hälsoinriktade frågor









När är eleven glad och pigg?
Känner du oro över elevens hälsa (psykiskt och fysiskt)?
Verkar eleven ofta trött och hängig?
Verkar eleven sova för lite?
Äter eleven bra?
Upplever du att eleven ofta känner sig orolig, ledsen, arg eller ångestfylld?
Har eleven ofta ont någonstans?
Känner du oro över något i elevens hemsituation?

2. Vårdnadshavarnas ansvar













Problematiskt föräldraskap?
Låga förväntningar på skolresultat?
Lågt engagemang och dålig kontroll?
Håller någon vårdnadshavare eleven hemma?
Är någon vårdnadshavare hemma under dagen?
Ensamstående vårdnadshavare? brist på avlastning och hjälp?
Familjekonflikter?
Transportproblem?
Stor familj, vårdnadshavaren har svårt att räcka till?
Vilka förmågor finns inom familjen, släkt och vänner som kan vara till stöd? Vem kan hjälpa till?
Har skolan gjort hembesök? Om ja, vad framkom?
Kan det finnas ekonomiska hinder som försvårar för eleven? Om ja, hur kan skolan bistå eleven?

3. Barnets/elevens miljö – faktorer i hem och skola






Vilken skolkultur råder på skolan? Vilka grundläggande värderingar råder?
Hur ser vi på olikheter och hur möter vi dem?
Är vi en tillgänglig skola? Tillgängliga lärmiljöer: socialt, pedagogiskt och fysiskt. Hur vet vi det?
Hur organiseras skolans likabehandlingsarbete?
Vad utmärker klimatet i skolan när det gäller bemötande, omtanke, hjälpsamhet, språkanvändning,
maktstrukturer?

Pedagogiskt inriktade frågor












Vilken förståelse har gruppen för eleven?
Finns generositet och utvecklingslust hos personalen i skolan? Hur märks detta?
Hur delar man med sig till varandra av goda erfarenheter inom skolan?
Hur stödjer man varandra inom personalgruppen?
I vilka lärandesituationer fungerar skolan/personalen bra/mindre bra?
Vilka mål anser personalgruppen vara centrala i utvecklingsarbetet?
Vad behöver personalgruppen för att utvecklas?
Vilka kompetenser finns i arbetslagen? Hur kan dessa komma till användning i skolans
utvecklingsarbete?
Vilka resurser finns gällande läromedel/personal/lokaler? Något som kan organiseras bättre? Hur?
Vilka policys, rutiner och stöd finns gällande hemuppgifter/läxor?
Behövs handledning/utbildning till lärare eller annan personal? I så fall kring vad?

Socialt inriktade frågor

















Hur arbetar skolans personal tillsammans med eleverna för att nå läroplanens sociala mål?
Hur fungerar kommunikationen i personalgruppen som arbetar kring eleven?
Beskriv elevgruppen ur olika perspektiv. Vilka styrkor och utmaningar finns?
Hur bemöts eleven i gruppen och hur bemöter eleven kamraterna? Vad behövs för att utveckla
interaktionen/samspelet?
Vilken status och vilka relationer har eleven i gruppen?
Förekommer kränkningar eller trakasserier inom elevgruppen?
Vad utmärker kommunikationen i elevgruppen när det gäller bemötande, omtanke, hjälpsamhet,
språkanvändning, maktstrukturer?
Dålig kommunikation mellan skolan och vårdnadshavare?
Kulturkrockar skola - familj?
Familjehändelser? (t ex låg tolerans för barns signaler om fysiska symtom, dödsfall, skilsmässa, nytt
barn, syskon med problematik, psykisk ohälsa i familjen, missbruk i familjen, sjukdom i familjen, låter
barnet vara hemma för ”allt”).
Mobbing? Trakasserier?
Elevens kompisar på skolan och i hemmet? Gäng? Normbrytande beteende
Grupptryck?
Alkohol- drogkultur?
Vilka resurser finns inom kamratsfären som kan stötta?

Hälsoinriktade frågor












Hur fungerar närvarorapporteringen och uppföljningen vid frånvaro på skolan?
Hur ser närvaron ut i aktuell elevgrupp?
Förekommer enstaka frånvarotillfällen och sena ankomster i elevgruppen? Vid vilka tillfällen? Hur följs
frånvaron upp?
Hur ser frisknärvaron ut hos personalen? Vilket stöd finns vid hög sjukfrånvaro?
Hur ser skolmiljön ut? skolans ytmässiga omfång, struktur i förhållande till antal elever och deras
behov, buller, stökigt, smutsigt, farligt, upplevd otrygghet
Hur ser klassrumsmiljön ut? (antal elever, klassrumstorlek, buller, stökigt, smutsigt, farligt, upplevd
otrygghet)
Hur fungerar matsalen och skolmaten?
Hur ser skolans toaletter ut? städning, avskildhet, trygghet
Hur ser idrottssal, omklädningsrum och duschar ut? städning, avskildhet, trygghet
Vilken syn har personalgruppen på rutiner kring raster och toalettbesök?
Råder det samsyn i personalgruppen gällande anpassningar samt rutiner för omklädning och
duschning i samband med idrottslektioner och friluftsdagar? Vilka utvecklingsmöjligheter finns?

Analys skolfrånvaro - underlag
�=~�

' 1. Kartlaggning

2. Analys och
behovsbedomning

Utredningens faser

�--�-~��,
3.Åtgardsforslag

Analysens uppgift är att identifiera faktorer (skolfaktorer, elevfaktorer, familjefaktorer,
kamratfaktorer och omgivningsfaktorer) som påverkar elevens frånvaro/närvaro. Analysarbetet utgår
därför från den kartläggning som gjorts utifrån elevens, vårdnadshavarnas och skolans perspektiv (se
sid X-Y).
Utgångspunkten i analysarbetet blir frånvarons utlösande faktorer och vidmakthållande faktorer
samt mönster, tendenser och samband. Dessa kan definieras i riskfaktorer och skyddsfaktorer på
individ-, grupp- och organisationsnivå (se tabell nedan). Analysen med identifierade behov ligger till
grund för kommande planering av insatser och åtgärder.
Riskfaktorer

Skyddsfaktorer

Riskfaktorer

Skyddsfaktorer

Hög omsättning lärare i klassen.
Delvis obehöriga lärare.

Eleven har god kontakt/goda
relationer med skolans kurator och
specialpedagog.

Organisationsnivå
Gruppnivå
Individnivå

Exempel:

Organisationsnivå

Rasterna upplevs som otrygga.
Korridorerna upplevs som otrygga.
Klassens schema innehåller flera
hå/timmar.
Gruppnivå

Negativa grupperingar i klassen.
Relationerna mellan eleverna är
ansträngda.

I arbetslaget för klassen och
parallellklassen finns två lärare med
mycket god kompetens.
Ny mentor och klasslärare sedan två
veckor. (har lärarutbildning)
Det fungerar bäst i de ämnen och de
gånger där läraren är tydlig med vad

Det förekommer en hel del
kränkningar och trakasserier.
Eleverna i klassen har inte heller
kunnat bygga upp goda relationer
med sin lärare då det har varit
många vikarier och lärarbyten.

som ska läras och hur eleverna ska
jobba samt om läraren delar in
eleverna i de par eller grupper de ska
vara i.

Eleven och vårdnadshavarna
upplever att sko/arbetet blivit
upphackat och att det har blivit
mycket läxor och självständigt
arbete i stället för arbete under
lektionerna.
Individnivå

Eleven har blivit allt mer nedstämd
och missmodig den senaste tiden då
det inte längre känns roligt och
meningsfullt att gå till skolan.
Specialpedagogen menar att elevens
frånvaro på sikt kommer att påverka
hens må/uppfyllelse om ingen
förbättring sker ang närvaron.
Samhällskunskap upplevs som det
svåraste ämnet med många tunga
och långa hemuppgifter.

Eleven har två kamrater i klassen som
hen känner sig trygg med.
Eleven har hittills inte haft några
svårigheter med skolans ämnen.
Eleven har ganska god må/uppfyllelse.
Vårdnadshavarna säger att eleven har
ett starkt engagemang inom judosporten där också de flesta
kamraterna finns. Eleven har inte svårt
med sociala kontakter.
Idrott är det roligaste ämnet.

1. Vilka mönster ser vi?
2. Hur tolkar och förklarar vi det vi ser? Här är det viktigt att ta in olika professioners
perspektiv.
• Vad har vi gjort eller inte gjort för elevens situation som kan förklara resultaten?
• Hur har vår organisation av undervisningen, våra förhållningssätt, våra förväntningar och
vårt lärandeklimat samt samverkan med hemmet påverkat resultatet?
• Vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av?
3. Problematisera och kritiskt granska:
• Hur vet vi det vi vet?
• Vad saknar vi kunskap om? Hur ska vi ta reda på mer?
• Hur kan de "rimliga" förklaringarna problematiseras i förhållande till aktuell relevant
forskning?

1. Kartlaggning

2. Analys och
behovsbedomnmg

- �

3.Åtgärdsforslag

4. Nulägesbedömning
Efter analysen kan vi göra en välgrundad bedömning av de olika behov som blir synliga inför
nödvändiga förändringar och åtgärder inom organisationen, i elevens lärmiljö och för
individen.
5. Insatser/åtgärder och uppföljning med utvärdering
Beslut tas kring insatser och åtgärder: hur de ska planeras; hur de ska genomföras; vem
ansvarar; tydliga mål formuleras; förväntade effekter formuleras; datum för uppföljning av
insatser och åtgärder planeras - Gör vi det vi ska göra? - datum för utvärdering beslutas
Vad blev resultatet? Vad behöver vi justera/ändra på/förstärka? Vad fungerar?

