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Levla Övik

LEVLA.NU

Torsdag 3/3 9.00-12.00
Projekt Levla Lärmiljön
Teori
Stödmaterial
Implementering
Torsdag 28/4 9.00-12.00
Implementering forts., Workshop

Tidiga insatser vid problemsituationer
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Förväntningar
Önskemål och förväntningar

Levla Lärmiljön Umeå - 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

Levla Övik
Torsdag 28/4 9.00-12.00
Implementering
Diskussion
Använda stödmaterialet
Diskussion
Stöd till skolpersonal
Diskussion
Frågor

Implementering, forts.
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
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(all skolpersonal)
Introträffar till 39 av 48 skolor i Umeå Kommun
(fördjupningsträffar)

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

Steg 1

Steg 2
Steg 3

Citat från rektorer

Skolpersonal arbetar med
problemsituationer och tar
stöd av Levla Lärmiljön

Kollegor

Specialpedagoger/
Speciallärare

Steg 2
Steg 3

Introduktion

(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

Elevhälsopersonal

Steg 1

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.

- 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.
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Skolpersonal arbetar med
problemsituationer och tar
stöd av Levla Lärmiljön

Kollegor

Implementering
Specialpedagoger/
Speciallärare

Elevhälsopersonal

Introduktion

Lindas tips:
Skapa tid, skapa förutsättningar – annars kommer inte lärare
att göra det
Ha en plan

Formella strukturer

Levla Övik!?
• Vad är ambitionerna och målsättningen kring
levla-materialet?

Implementering
• Hur kan vi bidra till att Levla-materialet används
på våra skolor? Vad kommer att vara
framgångsfaktorer på era skolor?
• Vad kan vara utmaningar/hinder för att Levlamaterialet kommer till användning?
• Hur kan vi möta dessa utmaningar?

Att använda stödmaterialet
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Avstämning
Men det funkar ju
inte!
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Använda stödmaterialet
• Ni som provat Levla, hur upplevde ni det?
• Vad gav användandet av materialet?
• Vilka utmaningar finns? Vilka svårigheter stötte ni
på?

Stöd till personal
Vad kan vi som specialpedagoger/speciallärare
/elevhälsopersonal göra för att stödja
personalen i sitt användande av Levlamaterialet?

Stöd till personalen

Stöd till personalen

Stöd till personalen

Stöd till personalen
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Stöd till personalen

Stöd till personalen

Stöd till personalen

Vilket stöd behöver skolpersonalen?
Hjälp till att begränsa
Hjälp till att fokusera

Vilket stöd behöver skolpersonalen?
Hjälp till att involvera barnet/fundera kring
barnets perspektiv
Hjälp till att komma med förslag

Vilket stöd behöver skolpersonalen?
Behov av feedback och uppmuntran
Hjälp till att hitta saker som fungerar, vad är
det man gjort egentligen?
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Stöd till personal
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

Vilket stöd behöver skolpersonalen
ofta?
Hjälp till att begränsa
Hjälp till att fokusera
Hjälp till att involvera barnet/fundera kring
barnets perspektiv
Hjälp till att komma med förslag
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

Stöd till personal
• Egna erfarenheter av Levla, ni som arbetat med
materialet, dela med er av egna exempel.
• Var fanns svårigheter/utmaningar?
• Vilken typ av stöd behöver personalen i ert fall?

Hur kan stödmaterialet användas?
Enskilt eller i arbetslaget

Hur kan stödmaterialet användas?
Enskilt eller i arbetslaget
Tillsammans specialpedagog, elevhälsopersonal
eller föräldrar
I skolans befintliga strukturer (EHT)
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Hur kan stödmaterialet användas?
Enskilt eller i arbetslaget
Tillsammans specialpedagog, elevhälsopersonal
eller föräldrar
I skolans befintliga strukturer (EHT)
Extra anpassningar

http://skola365.com/2016/04/02/ar-detverkligen-en-utopi/

Hur kan stödmaterialet användas?
Enskilt eller i arbetslaget
Tillsammans specialpedagog, elevhälsopersonal
eller föräldrar
I skolans befintliga strukturer (EHT)
Extra anpassningar
Kompetensutveckling

Hur kan stödmaterialet
användas?
• Hur skulle ni vilja att materialet användes i de
skolor ni arbetar på?
• Kommer ni på ytterligare sätt som materialet kan
användas på?

60
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61
https ://www.utanfor skapets pris.s e/Global/Rapporter /Utanfors kapetspris .pdf

Gr eene RW, Ablon JS., (2006) Tr eating explosivekids: the Coll aborative Problem Solving appr oach. New York: Guil for d
Gr eene, R.W., (2016): Vilse i skolan. Hur vi kan hjä lpa barn medbeteendepr oblem att hitta r ätt. Studentlitteratur AB, Lund
Gr egor y, A., & Weinstein, R. S. (2004). Connection and regulation at home and in school: Pr edictinggrowth in achievement for
adoles cents . Journal ofAdoles cent Res earch, 19, 405–427.
Hattie, J., & Timper ley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational res earch, 77(1), 81-112.
Hattie, J. A. C. (2009). Vis ible Learning: a synthes is of over 800meta-analys es relating to achievement. London, New Yor k:
Routledge.
Hejls kov Elvén, B. (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmäss ig a funktionshinder . Lund: Studentli tteratur.

Länkar och referenser

Länkar och referenser

Hejls kov Elvén, B. (2014) Beteendeproblem i skolan, Stockholm: Natur och Kultur
Ikeda, M., & Gustafs on, J. K. (2002a). Hear tland AEA 11’s problem- s olving pr oces s: Impact on issues r elated to s pecial education
(Res ear ch Repor t No. 2002-01). Availa blefr om the author s at Heartland Area EducationAgency 11, 6500 Corpor ate Dr.,
Johns ton, IA 50131.

Roes er , R. W., Eccles, J. S., & Sameroff, A. J. (2000). School as a context of ear ly adolescents’ academic and social-emotional
development: A s ummar yof r es ear ch findings. Elementar y School Jour nal, 100, 443–471.

Nils s on, Ingvar . (2011) ”Helhets synoch långsiktighet – s trategier baserade på socioekonomiskt tänkande” Skandia
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