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- Det har fått mig att försöka tänka i nya banor och ställa 
mig frågan varför situationer uppstår lite oftare.

Agenda 13.30-14.30

Bakgrund och teori (Erik)

Praktiskt exempel 
ur stödmaterialet (Anton)

Framgångsfaktorer (Erik)

Vi lyckas inte så bra som vi önskar med alla barn och 
elever, i synnerhet med elever som har olika typer av 
svårigheter. 
(Skolinspektionen 2009, 2010, 2012 & 2014)

Ökat fokus på lärmiljö. 
(Skolledningen Umeå kommun).

”För många barn utgör ett skolmisslyckande början 
på en livslång resa in i utanförskap” 
(Ingvar Nilsson, 2011) 

Sociala investeringar
En fungerande skolgång är en av de starkaste 
faktorerna när det kommer till att motverka 
och förebygga ohälsa. 
(SOU 2000:19, Gustafsson et al. 2010) 

Bakgrund

https://www.utanforskapetspris.se/Global/Rapporter/Utanforskapetspris.pdf

Bakgrund

Levla Lärmiljön - Mål

Ökad måluppfyllelse och hälsa för barn och 
elever med utvecklingsrelaterade 
funktionsnedsättningar.
• Höja kvalitén på skolans tidiga insatser
• Ökat fokus på lärmiljön
• Likvärdighet mellan skolor

Bakgrund
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Ross W Greene

Petri Partanen

”Varje verksamhet behöver 
ledstänger som stagar upp 
vardagsarbetet och som utgår från 
uppdraget”

”God pedagogik är att ställa relevanta 
krav på barnen på ett sätt som innebär 
att de kan leva upp till dem”

”Barn gör rätt om de kan”

”Elevhälsa börjar i klassrummet”

Lars H Gustavsson

”Den enskilde medarbetaren har en avgörande betydelse för barnet.” 
John Hattie

Bo Hejlskov Elvén

För att identifiera vad personalen behöver veta och göra krävs 
kunskap om vad barnen behöver veta och göra.

Helen Timperley

Teori

Dialog angående tidiga insatser med:

• Pedagoger
• Rektorer
• Specialpedagoger 
• Elevhälsans personal

- Vad vill ni ha för stöd?

Teori

Utvecklandet av ett stödmaterialet

• Framgångsfaktorer (teoretiska utgångspunkter)
• Process
• Provkör/slipa/utveckla materialet

Teori

Fyra teoretiska utgångspunkter

1. Aktiv personal som tidigt anpassar för en god 
lärmiljö.

2. Goda relationer och involverade barn.
3. En fokuserad pedagog som inte tyngs av ett 

patologiskt individperspektiv.
4. God kommunikation, dokumentation och 

utvärdering

Teori

1. Aktiv personal som tidigt anpassar för en 
god lärmiljö

• WTF - Wait-to-fail (Stankovich 2005)

• Att använda proaktiva strategier påverkar både 
lärares och elevs upplevelser på ett positivt 
sätt. Elever vars lärare använde huvudsakligen 
reaktiva strategier, var mindre engagerade i 
skolarbetet. (Beaman, Wheldall & Kemp 2006 , Clenies-Ross, Little & 
Kienhuis 2008)

Teori

2. Goda relationer och involverade barn

• Viktigt att involvera barn i problemlösningsprocessen.
(Greene & Ablon 2006)

• Viktigt med tydliga processer och tät feedback. 
(Hattie & Timperley 2007)

• Positiva relationer mellan barn och lärare leder till en 
bättre klassrumssituation med mindre 
problemsituationer och ett större intresse i 
undervisningen. 
(Rey et al. 2007; Crosnoe, Johnson, & Elder, 2004; Greenberg et al., 2003; Gregory 
& Weinstein, 2004; Pianta et al., 2002; Rimm-Kaufman et al., in press; Roeser et al., 
2000; Zins, Bloodworth, Weissberg, & Walberg, 2004)

Teori
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3. En fokuserad pedagog som inte tyngs 
av ett patologiskt individperspektiv

• Den som tar ansvar kan påverka.
(Weiner, 1995; Hejlskov, 2009 )

• Sammanställningar från skolinspektionen (2012, 

2014, 2015) pekar på att anpassningar, åtgärder och 
kartläggningar inte blir gjorda på ett fullgott 
sätt när vi inte lyckas inta ett 
helhetsperspektiv. 

Teori

4. God kommunikation, dokumentation och 
utvärdering

Skolverket (2014) och Skolinspektionen (2012, 2014) pekar i 
allmänna råd och granskningar på att:
• Dokumentation
• Utvärdering
• Uppföljning
är viktiga områden och att det finns utrymme för 
utveckling.

• Möjlighet att kommunicera goda exempel och 
lösningar. Bättre möjlighet till effektiva insatser

Teori

Process

Vad sker i de tidiga insatserna?
Vilken struktur kan vi eftersträva?
Vilken struktur kan vi haka in i fortsatt 
elevhälsoarbete?

Teori Teori

Problemlösning (process)

Teori Teori
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Teori Teori

Praktiskt exempel Praktiskt exempel

Praktiskt exempel Praktiskt exempel
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Praktiskt exempel Praktiskt exempel

Praktiskt exempel
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Var finns stödmaterialet?

På http://levla.nu finns:

• Formulären som PDF
• Instruktionsfilmer
• Åtgärdsbank
• Handledning
• Fallexempel

Praktiskt exempel
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Avstämning

Men det funkar ju 
inte!
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Hur kan stödmaterialet användas?

Enskilt eller i arbetslaget
Tillsammans specialpedagog, elevhälsopersonal 
eller föräldrar
I skolans befintliga strukturer (EHT)
Extra anpassningar
Kompetensutveckling

Framgångsfaktorer Framgångsfaktorer

Vilka utmaningar möter vi?

Begränsa
Fokusera

Framgångsfaktorer

Vilka utmaningar möter vi?

Involvera barnet/fundera kring barnets 
perspektiv
Hitta anpassningar och åtgärder

Framgångsfaktorer

Vilka utmaningar möter vi?

Feedback och uppmuntran
Hitta saker som fungerar, vad är det man gjort 
egentligen?

Framgångsfaktorer

Vilket stöd får användaren?

• Utgångspunkt i specifik situation
• Eleven blir delaktig
• Lättillgängliga konkreta åtgärder
• Fokus ligger på  lärmiljö och skolpersonal
• Bra anpassningar tydliggörs
• Hjälp att hitta ett konstruktivt lösningsfokus
• Hjälp att hålla en gemensam struktur

Framgångsfaktorer



2016-11-15

12

Bakgrund och teori (Erik)

Praktiskt exempel 
ur stödmaterialet (Anton)

Framgångsfaktorer (Erik)
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anton@rovasjogren.se erik@rovasjogren.se
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