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

Levla Norrköping
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Implementering

Levla Lärmiljön - Bakgrund

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)

Levla Lärmiljön - Bakgrund

Ökat fokus på lärmiljö. 
(Skolledningen Umeå kommun).
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Levla Lärmiljön - Bakgrund

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

Sociala investeringar

Levla Lärmiljön - Bakgrund

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

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) 

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

Ross  W Greene

Petr i 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 Timper ley

Dialog angående tidiga insatser med:

• Pedagoger
• Rektorer
• Specialpedagoger 
• Elevhälsans personal
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Utvecklandet av ett stödmaterialet

• Framgångsfaktorer
• Process
• Provkör/slipa/utveckla materialet

Framgångsfaktorer

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

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)

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)

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. 

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
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Framgångsfaktorer
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

Process

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

Problemlösning (process)



2016-03-30

5

Skillnader och likheter mellan förskola 
och skola

Framgångsfaktorer
Process
Ledstång
Kommunikation

Involvera barnet/eleven
Terminologi

Formulär
Anpassnings- och åtgärdsbank

Hemsida

På Levla Lärmiljöns hemsida finns:

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

Låt oss titta närmre på formulären

http://levla.nu
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Vilket stöd får användaren?

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

Vilket stöd behöver skolpersonalen 
ofta?

Hjälp till att begränsa
Hjälp till att fokusera

Vilket stöd behöver skolpersonalen 
ofta?

Hjälp till att involvera barnet/fundera kring 
barnets perspektiv
Hjälp till att komma med förslag

Vilket stöd behöver skolpersonalen 
ofta?

Behov av feedback och uppmuntran
Hjälp till att hitta saker som fungerar, vad är 
det man gjort egentligen?

Hur kan stödmaterialet användas?

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

Hemsida (med material och introduktionsfilmer)
Steg 1 Ledarlag (Rektorer, SO-chefer, spec. ped.) 
Elevhälsan (Ssk, kuratorer, psykologer, pedagogiskt 
stödteam) Friskolerektorer
Steg 2 All skolpersonal Umeå Kommun
Steg 3 Fördjupningsträffar

Steg 1 (ledarlag, specialpedagoger, elevhälsan, friskolerektorer)

13 introträffar till 13 ledarlag

7 introträffar till Elevhälsans personalgrupper
1 introträff till friskolerektorerna

1 introträff till förskolechefsnätverk

2 introträffar till specialpedagoger/resursteam

Steg 2 (all skolpersonal)

Introträffar till 39 av 48 skolor i Umeå Kommun

Steg 3 (fördjupningsträffar)

Fördjupningsträffar  (till specialpedagoger och till skola)
Öppna tider för specialpedagoger 

Erfarenheter från implementeringen

Generellt mycket positiv respons
• Ger struktur
• Ställer bra frågor
• Fokus kommer på lärmiljön
Rektorer, elevhälsopersonal, specialpedagoger 

tydligt positiva
Skolpersonal positiva men mer svårbedömda

Kollegor

Skolpersonal arbetar med 
problemsituationer och tar 

stöd av Levla Lärmiljön

Introduktion
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Formella strukturer

- Materialet är användbart vid de tillfällen 
man känner sig maktlös och inte vet hur 
man ska gripa an ett problem. 

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

- I arbetet med Levla-materialet har vi fått stöd i att  
hitta struktur och lösningar för grupp och enskilda 
elever på fritids. 

Citat från rektorer

- Ett jättebra material som ger stöd till mig och 
min personal.

- Det är positivt och vi kommer använda det på 
vår skola och det kommer vara en del av vår 
elevhälsoplan. Vi är väldigt positiv till 
materialet, men vi måste få tid att få alla att 
börja använda det.
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Citat från rektorer

- Det behövs någon/ några som driver arbetet 
på skolan för att det ska användas och 
utvecklas, som rektor måste jag följa upp och 
också hålla ut.

- En svårighet för oss nu på skolan är att mer 
konsekvent använda oss av materialet. Jag inser 
rektors betydelse av att fortsätta 
"marknadsföra" LEVLA.

Kollegor

Skolpersonal arbetar med 
problemsituationer och tar 

stöd av Levla Lärmiljön

Introduktion
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Formella strukturer

Nöjdhet/Användbarhet

Agneta Vestergren (spec. ped.) skriver 
examensarbete om tidiga insatser i skolan och 
har tittat närmre på Levla Lärmiljön.
Har samlat in data vid två 
implementeringsträffar. N=95
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Implementering

Lindas tips:
Skapa tid – annars kommer inte lärare att göra det. 
ÖRONMÄRKT TID, KOMMER ALDRIG TAS FRÅN 
ALLMÄN planeringstid 
Ha en plan – LEVLA BEHÖVER VARA INSKRIVEN I RUTINER

Implementering

Lindas tips:
Positiv feedback varje gång man använder det
Måste finnas ett syfte med att man gör den, måste checkas av, 
vara ett viktigt dokument när man tar ärendet vidare 

DET MÅSTE VARA MENINGSFULLT MED LEVLA

Förväntningar

Önskemål och förväntningar
Ytterligare frågor

65 66
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