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LEVLA.NU

Implementering forts.
Stöd till personal
Egna exempel
Hur kan man använda stödmaterialet?

Tidiga insatser vid problemsituationer

1

Förväntningar
Önskemål och förväntningar

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

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

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
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Skolpersonal arbetar med
problemsituationer och tar
stöd av Levla Lärmiljön

Kollegor

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

Specialpedagoger/
Speciallärare

Elevhälsopersonal

Introduktion

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

Formella strukturer

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

Citat från rektorer

Introduktion

Skolpersonal arbetar med
problemsituationer och tar
stöd av Levla Lärmiljön

Kollegor

-

-

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.

Implementering
Specialpedagoger/
Speciallärare

-

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.

Elevhälsopersonal

-

Citat från rektorer

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

Formella strukturer
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Levla Piteå! Levla Piteå?
• 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 i Piteå?
• Vad kan vara utmaningar/hinder för att Levlamaterialet kommer till användning?
• Hur kan vi möta dessa utmaningar?

Stöd till personal
Vad kan vi som specialpedagoger/speciallärare
göra för att stödja skolpersonalen i sitt
användande av Levla-materialet?

Stöd till personal
• Ni möter fritidspersonalen från filmen. Hur vill ni
hjälpa honom? Vad gör ni?
• Hur kan Levla vara ett stöd?
• Vilka utmaningar ser ni i arbetet med
fritidspersonalen?
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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?

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?

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
DET MÅSTE VARA MENINGSFULLT MED LEVLA

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
I skolans befintliga strukturer (EHT)
Extra anpassningar
Kompetensutveckling

http://skola365.com/2016/04/02/ar-detverkligen-en-utopi/
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Nöjdhet/Användbarhet
• Hur skulle ni vilja att materialet användes i de
skolor ni arbetar på?
• Kommer ni på ytterligare sätt som materialet kan
användas på?

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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Chr is t, T. (2008). Bes t pr actices in problem analys is . In A. Thomas & J. Gr imes (Eds .), Best practices in s chool psychologyV (pp.
159-176). Bethes da, MD: National As socia tion of School Psychologis ts
Clunies -Ros s , P., Little, E., & Kienhuis, M. (2008). Self-reported andactual use of proactive and r eactive clas sroom management
s tr ategies andtheir relationship with teacher str ess and student behaviour . EducationalPs ychology, 28(6), 693-710.
Cr os noe, R., Johns on, M. K., & Elder, G. (2004). Intergener ational bonding in school: Thebehavioral and contextual cor relates of
s tudent-teacher r elationships. Sociologyof Education, 77, 60–81.
Dougher ty, A. A., (2013). Psychologic al consultationand collabor ationin school and community settings
Feldman. I., Wellander. L., Sampaio. F., Wells . M. & SarkadiA. (2014) Med mångabäc kar att s tämmai – hur ska vi prior itera och
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SOU 2000:19 ” Fr ån dubbla s pår till Elevhäl sa — i en skola som främjar lus t att lära, häl sa och utveckling”
Utbildnings departementet, Stockholm.

Rova, E., Wihlbäck, L., & Boman, A. (2015). Slutrappor t för LevlaLärmilj ön. Umeå Kommun:
http://www.umea.s e/download/18.7813e70b14dd05c5fc220f8/1433857034626/Levla%2C+projektrapport.pdf
Sher idan, S. M., & Kr atochwill , T. R. (1991). Behavior al consultation in educational settings. The Regular Education Initiative:
Alter native per spectives on concepts, iss ues , and models

Stanovich, K. E. 2005. “TheFutur eof a Mistake: Will Discrepancy Measur ement Continue to make the Learning Dis abilities Field a
Ps eudos cience?” Lear ning Disability Quarter ly28: 103–106

Skolins pektionen (2009). ”Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i grundskolan” Rappor t 2009:6

Timper ley, Helen (2013). Det profess ionella lärandets inneboendekr aft. Lund: Studentlitter atur.

Skolins pektionen (2010). ”Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan” Rappor t 2010:4
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