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Sammanfattning 

Levla Lärmiljön är ett projekt som pågick mellan 2013-08-19 och 2015-06-30 i för- och 

grundskolan i Umeå kommun. Ett stödmaterial har arbetats fram utifrån aktuell forskning, i 

nära samarbete med skolpersonal. Stödmaterialet syftar till att höja kvaliteten på skolans 

tidiga insatser i arbetet med problemsituationer samt öka likvärdigheten i detta arbete. 

Materialet har implementerats på samtliga skolor i Umeå Kommun. Rektorer och 

skolpersonal är positiva till materialet och anser att det hjälper till att fokusera på lärmiljön 

och stödjer arbete med problemsituationer i tidigt skede. Samtidigt ser rektorerna att 

förändringsarbete tar tid, det är viktigt att fortsätta jobba för att materialet ska användas 

och vara en naturlig del i skolans arbete och rutiner. 

Bakgrund 

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). Att lyckas, att få en god 

utbildning, att bemötas och utvecklas utifrån de egna förutsättningarna är ett viktigt steg 

mot en god framtid. I dagens skola lyckas vi inte så bra som vi önskar med alla elever, i 

synnerhet med elever som har olika typer av svårigheter (Skolinspektionen 2009, 2010, 2012 

& 2014). Under senare år har vikten av tidiga insatser uppmärksammats och understrukits 

(Socialstyrelsen 2010a, 2010b, 2010c, Skolinspektionen 2015) . ¨För många barn utgör ett 

skolmisslyckande början på en livslång resa in i utanförskap¨ (Ingvar Nilsson, 2011). Ett 

utanförskap som snabbt växer och förvärras både vad gäller mänskligt lidande och 

ekonomiska kostnader. Genom att arbeta tidigt, förebyggande och hälsofrämjande försöker 

vi hantera och undvika problem innan de vuxit sig stora, blivit befästa eller, allra helst, innan 

de uppstått. Det finns en önskan om att i större utsträckning involvera lärmiljön i arbetet 

med skolmisslyckanden. För att få till stånd verkningsfulla anpassningar och åtgärder måste 

vi se till samspelet mellan omgivningen och eleven. Ur den myllan springer projekt Levla 

Lärmiljön. Ett projekt som, genom att stimulera och stötta tidiga insatser samt fokusera på 

en förbättrad lärmiljö, syftar till att förebygga skolmisslyckande och utanförskap. 

Syfte och mål 

Levla Lärmiljön är ett delprojekt i huvudprojektet ”Hälsa Lärande Trygghet”. I 

projektansökan (Bilaga A), kan man läsa att det övergripande syftet är att ”stärka kända 

skyddsfaktorer i förskola, fritidshem och skola”. Det delprojekt som senare skulle döpas till 

Levla Lärmiljön, ska bidra till det övergripande syftet genom ”Stöd till skolor och förskolor för 
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att bidra till bra lärmiljöer för barn och ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.” 

Benämningen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från den första ansökan har lättats 

upp i projektplanen (Bilaga B) för att inte exkludera elever, projektet syftar till att förbättra 

skolsituationen för elever med svårigheter och problematik oavsett om de uppfyller en viss 

medicinsk diagnos eller ej. Levla Lärmiljön ämnar bidra till ökad måluppfyllelse och hälsa för 

alla elever med sådana problem och svårigheter som kan förekomma i samband med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

I projektplanen presenteras projektets effektmål, alltså vilken nytta man vill att projektet 

leder till. Nyttan som kommer av projektet är ett långsiktigt kliv i strävan mot ökad 

måluppfyllselse och hälsa för aktuell elevgrupp. 

Projektets effektmål 

Projektmedarbetarna sammanställer ett vägledande stödmaterial som finns tillgängligt för 

pedagoger och rektorer. Användandet av detta material bidrar till att: 

 praktiska och konkreta åtgärder blir lättillgängliga för pedagog och rektor. 

 de åtgärder som genomförs förbättrar lärmiljöer och undervisning.  

 de åtgärder som genomförs påbörjas i ett tidigt skede. 

 en tydlig referenspunkt underlättar kommunikationen angående de åtgärder som genomförs 

i skolan. 

 inkluderande arbetsformer praktiseras. 

 de åtgärder som genomförs präglas av ett lösningsfokuserat förhållningssätt.  

 likvärdigheten gällande nämnda åtgärder höjs. 

För att ytterligare konkretisera vad som ska göras för att nå effektmålet formulerades 

produktmål. Dessa uttrycks konkret och beskriver handlingar/uppgifter som ska genomgöras 

under projekttiden. 

Projektets produktmål (Att göra för att uppnå effektmålet) 

P1 Förslag till arbetsprocess som pedagoger och rektorer kan använda för att tidigt stödja 

och möta elever med problem som liknar de som kan uppstå vid NPF. 
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P2 Ett användarvänligt stöd, med konkreta åtgärder och exempel, som underlättar 

pedagogens arbete med att tidigt stödja och möta elever med problem som liknar de som 

kan uppstå vid NPF. 

P3 En kompetensutvecklingsinsats (med utgångspunkt i P1 och P2 ) är genomförd i ett antal 

skolor/arbetslag där behov och motivation att lära mer om inkluderande lärmiljöer finns. 

Samtidigt inhämtas återkoppling (angående P1 och P2) från arbetslagen. 

P4 Projektet är implementerat i den ordinarie verksamheten, pedagoger och rektorer känner 

till och kan använda sig av framtaget vägledande stödmaterial. 

P5 Ett samarbete mellan projektet och universitet är påbörjat. Kartläggning och vissa 

fördjupade studier genomförs av studenter. 

Genomförande 

Projektet har pågått under två läsår. Det första handlade huvudsakligen om att utveckla det 

vägledande stödmaterialet och det avslutande året bestod av implementering, utvärdering 

och rapportskrivande.  

Projektets allra första tid handlade om orientering i aktuell litteratur, forskning men också i 

de yrkesverksammas upplevelser. Vi har varit intresserade av framgångsfaktorer i skolans 

tidiga arbete vid problemsituationer. Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? Vad vill 

skolpersonalen ha för typ av stöd? Vad pekar forskare och författare på för 

framgångsfaktorer?  

I Projektplanen (bilaga B) kan man läsa att den första tiden ägnas åt att ”Träffa olika aktörer, 

samla information och tankar från verksamheten”. Informationssamlandet från forskning, 

litteratur och yrkesverksamma har mynnat ut i en modell av en arbetsprocess vid 

problemsituationer samt fyra ”framgångsfaktorer”, vilket sedan legat till grund för 

utformningen av ett vägledande stödmaterial. 
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Figur 1. Modell av arbetsprocess vid problemsituationer i skolan. 
 

 
 
 
Tabell 1. Framgångsfaktorer i arbetet med problemsituationer i skolan. 
 
 

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

2. Goda relationer och involverade barn. 

3. Ansvarstagande pedagog som inte tyngs av ett patologiskt individperspektiv. 

4. Goda rutiner och möjlighet till kommunikation, dokumentation och utvärdering. 

 
 

Ett utkast, en betaversion av stödmaterialet har sedan presenterats och introducerats till tre 

arbetslag. Dessa arbetslag har fått prova stödmaterialet och komma med synpunkter. 

Stödmaterialet har utvecklats och justerats och sedan introducerats för ytterligare arbetslag 

som i sin tur fått prova och tycka till. Sammanlagt har materialet ”provkörts” av åtta 

arbetslag. De åtta arbetslagens synpunkter och erfarenheter av att arbeta med materialet 

har beaktats då materialet justerats och färdigställts. Stödmaterialet består av tre formulär 

och en anpassnings- och åtgärdsbank. 

I början av projektets andra år (september 2014) publicerades det vägledande 

stödmaterialet på kommunens webbplats. I samband med publiceringen och färdigställandet 

av materialet planerades det andra årets implementeringsinsats. Rektorer, specialpedagoger 

och elevhälsopersonal informerades och utbildades i ett första steg, därefter erbjöds all 

skolpersonal informationsträff/utbildning i materialet. Slutligen genomfördes 

fördjupningsträffar tillsammans med intresserade arbetslag, skolor och yrkesgrupper. 
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Projektets avslutande termin har förutom fördjupningsträffar ägnats åt utvärdering, 

förankring, revidering och slutrapportering. Materialet har gåtts igenom utifrån synpunkter 

och erfarenheter från skolpersonal och skolledare. En grafisk uppfräschning har också 

genomförts då Umeå kommun under projekttiden uppdaterat sin grafiska profil. Det 

uppdaterade stödmaterialet finns publicerat på Umeå Kommuns hemsida (juni 2015). Efter 

önskemål från förskolechefer har också en förskoleversion av formulären med anpassad 

terminologi och illustrationer publicerats (juni 2015). 

 

Figur 2. Tidsplan. 
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Projektorganisation 

Projektmedarbetare: 

 Anna Boman, specialpedagog 

 Erik Rova, leg. psykolog 

 Liselott Wihlbäck, specialpedagog 

Styrgrupp: 

 Gunnar Olofsson, Biträdande verksamhetschef För- och grundskolan, Ulrika Hurdén 

SO-chef, Marie Blomberg SO-chef, Ylva Rune utvecklingschef, Nanna Forsgren chef 

IFO Unga, Kajsa From-Rundblad chef elevhälsan samt adjungerad Stefan Nybom. 

Samverkan: 

 I startskedet av stödmaterialets utveckling träffade projektmedarbetarna 

arbetsterapeuter från Hjälpmedel Västerbotten för att samarbeta och diskutera 

anpassningar. 

Resultat och diskussion 

Nedan följer en genomgång av de produktmål som formulerades i projektplanen (bilaga B).  

”P1 Förslag till arbetsprocess som pedagoger och rektorer kan använda för att tidigt stödja och möta elever 

med problem som liknar de som kan uppstå vid NPF. 

P1.1 Skapa en försöksmall 

P1.2 Provköra mallen i 9 arbetslag, lägre resp högre årskurs. 

P1.3 Intervjuer med arbetslaget/elever för att finna tendenser 

P1.4 Revidera och utveckla mallen” 

P1 är uppnått. Ett utkast skapades och provkördes i 8 (inte 9) arbetslag. Materialet 

justerades och utvecklades utifrån arbetslagens upplevelser och synpunkter. Ett 

stödmaterial bestående av tre formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank är framtaget.  

”P2 Ett användarvänligt stöd, med konkreta åtgärder och exempel, som underlättar pedagogens arbete med 

att tidigt stödja och möta elever med problem som liknar de som kan uppstå vid NPF. 

P2.1 Inventera metoder och verktyg som finns att tillgå. 

P2.2 Paketera metoder och verktyg utifrån förmågor tex tidsuppfattning, förklara vad det betyder 

och ge konkreta exempel. 

P2.3 Presentera de paketerade metoderna och verktygen i digital form, informatörs stöd kan 

komma att behövas.” 
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P2 är uppnått. En del i Levla Lärmiljöns stödmaterial är anpassnings- och åtgärdsbanken, 

vilken innehåller konkreta och lättillgängliga beskrivningar av insatser för att möta elever 

som hamnar i problemsituationer. För att undvika att eleven blir problembärare och för att 

stanna i ett pedagogiskt, förebyggande perspektiv ligger fokus på personalen, lärmiljön och 

anpassningen snarare än eleven, förmågor och brister.  

”P3 En kompetensutvecklingsinsats (med utgångspunkt i P1 och P2 ) är genomförd i ett antal skolor/arbetslag 

där behov och motivation att lära mer om inkluderande lärmiljöer finns. Samtidigt inhämtas återkoppling 

(angående P1 och P2) från arbetslagen. 

P3.1 Göra ett förslag som kommuniceras med skolområdeschefer , konkret, tidsperspektiv 

P3.2 Rektorer/so-chefer ansöker om kompetensinsats till sin skola 

P3.2 Genomföra kompetensutvecklingsinsats på ca 9 olika skolor/arbetslag från olika 

skolområden.” 

P3 är uppnått. Stödmaterialet provkördes i 8 (inte 9) arbetslag. Arbetslagens upplevelser och 

synpunkter undersöktes genom kvalitativa och kvantitativa frågor. Materialet justerades 

efter personalens synpunkter. Det nära samarbetet med arbetslagen påverkade utformning 

och användarvänlighet på ett positivt sätt. Ett stödmaterial bestående av tre formulär och en 

anpassnings- och åtgärdsbank är framtaget och publicerad i digital form på kommunens 

hemsida.  

”P4 Projektet är implementerat i den ordinarie verksamheten, pedagoger och rektorer känner till och kan 

använda sig av framtaget vägledande stödmaterial. 

P4.1 Elevhälsan är informerad. 

P4.2 Skolledarna är informerade. 

P4.3 Samtliga pedagoger i Umeå är informerade.” 

P4 är uppnått. Huruvida projektet till fullo är implementerat är svårt att uttala sig om i 

skrivande stund. En övervägande majoritet av kommunens rektorer uppger att materialet 

används i skolans arbete med tidiga insatser. Flera rektorer ser samtidigt att 

implementeringsarbete tar tid och att de kommer att jobba vidare för att implementera 

stödmaterialet i skolans rutiner och tidiga insatser. Elevhälsopersonal, skolledare och 

skolpersonal har informerats och utbildats i användandet av det vägledande stödmaterialet. 

”P5 Ett samarbete mellan projektet och universitet är påbörjat. Kartläggning och vissa fördjupade studier 

genomförs av studenter. 

P5.1 Upprätta kontakt med psykologiska och pedagogiska institutionen 

P5.2 Göra förslag på olika fördjupningsområden” 

P5 är uppnått. Vi har under projekttiden haft kontakt med Institutionen för Psykologi och 

Pedagogiska Institutionen vid Umeå Universitet, vilket resulterat i två uppsatser; Agneta 
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Vestergren (2015) ”Tidiga insatsers betydelse i lärmiljön – en studie av ett elevhälsoprojekt 

om lärmiljö från ett specialpedagogiskt perspektiv” samt Josefine Carlsson och Selma Ross 

(2015) ”Skolpsykologer berättar om det salutogena perspektivet inom elevhälsan - 

Kommunikation som brygga”. Projektmedarbetarna har föreläst om projektet för studenter 

och yrkesverksamma. 

Projektets produktmål är uppnådda. Projektmedarbetarna har sammanställt ett vägledande 

stödmaterial som finns tillgängligt för pedagoger och rektorer. Ambitionen och 

förhoppningen är att uppnådda produktmål på sikt ska leda till att effektmålen uppnås. 

Huruvida effektmålen är uppnådda är dock för tidigt att avgöra. Skolpersonal och skolledares 

upplevelser av Levla lärmiljöns stödmaterial har undersökts via enkäter. I tabellerna I, II, III 

och IV (Bilaga C) finns resultat från dessa enkäter i tabellform. En mycket hög andel av 

rektorerna angav att materialet används på deras skola. En väldigt stor andel av de 

pedagoger som använde materialet och de allra flesta rektorerna var positivt inställda. 

Skolpersonal och rektorer upplever att Levla lärmiljöns stödmaterial hjälper till att fokusera 

på lärmiljön, hjälper till att involvera eleverna i arbetet med problemsituationer, hjälper till 

att arbeta lösningsinriktat samt att kommunicera i arbetet med extra anpassningar och 

särskilt stöd. Skolpersonal och rektorer upplever att Levla lärmiljöns material är ett stöd för 

skolan i det tidiga arbetet med problemsituationer. 

Skolpersonal och rektorer tillfrågades också om vilka hinder för och svårigheter i 

användandet av materialet. Vissa synpunkter återkommer i både rektorers och 

skolpersonalens svar, genomgående finns en tidsaspekt att ta hänsyn till. Antingen behöver 

arbetet och processen få ta tid innan det sätter sig eller så är tid en bristvara som förhindrar 

att arbetet kan börja. Det finns en stor vilja att använda materialet men också, på vissa håll, 

en uppfattning om att ytterligare implementeringsarbete behövs. En rektor säger: ”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 annan rektor menar: ”Det är positivt 

och vi kommer att använda det (Levla lärmiljöns stödmaterial) på vår skola och det kommer 

vara en del av vår elevhälsoplan. Vi är väldigt positiva till materialet, men vi måste få tid att 

få alla att börja använda det.” 

Sammanfattningsvis har stödmaterialet fått ett mycket positivt mottagande av både 

skolpersonal och skolledare. De beskriver att Levla lärmiljöns material är ett stöd i skolans 

tidiga insatser. Materialet används på de flesta skolorna i kommunen.  

Det behövs mer utvärdering framledes. Det behövs mer information om var, när, hur och av 

vilka stödmaterialet används. Framgångsfaktorer och utvecklingsområden gällande 

implementeringen behöver undersökas. 
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Lärdomar och slutsatser 

 Levla lärmiljöns stödmaterial är efterlängtat och uppskattat. 

 Levla lärmiljöns stödmaterial används på de flesta grundskolor i Umeå kommun. 

 De som använder stödmaterialet upplever att de hjälper dem i deras tidiga insatser vid 

problemsituationer i skolan. Materialet är ett stöd att involvera eleverna. 

 Att både utvecklandet och implementeringen av materialet fått stöd och legitimitet från 

kommunens skolledning har varit en framgångsfaktor. Att vara förankrad av skolledningen 

har varit oerhört viktigt och tacksamt. 

 Under implementeringsarbetet har det varit mycket viktigt att förankra i flera nivåer. De 

ambassadörer som tagit till sig materialet och spritt det vidare har varit nödvändiga. 

 På de skolor som stödmaterialet införlivats i de egna rutinerna och skolans formella 

strukturer används materialet på ett mer omfattande sätt än på de skolor där pedagogerna 

inte får stöd av rektor, rutiner eller strukturer. 

 De skolor som avsatt tid och plats för att jobba med stödmaterialet använder materialet i 

större utsträckning än på de skolor som inte har något forum. 

 Implementeringsarbete tar tid, mycket tid. Det är viktigt att se långsiktigt och strategiskt för 

att ”få igång” ett stödmaterial. 

 Fritidspersonal som arbetat med materialet har varit positiva och uttryckt att varit ett stöd 

för att skapa samsyn och dela med sig av framgångsrika strategier. 

 Materialet ligger tillgängligt och är öppet att använda även för andra skolor och kommuner. 

Vi har uppskattat feedback och diskussioner med skolpersonal från andra delar av landet! 

 Förskolechefer och förskolepersonal har efterfrågat ett motsvarande material riktat till 

förskolan. Även om det inte legat inom projektets planering har vi skapat en förskoleversion 

av formulären med anpassad terminologi och nya illustrationer. 

Övertagandeansvar och vidare utvärdering 

Nu är projektet Levla lärmiljön avslutat. Projektmedarbetarna går vidare till nya uppdrag 

men stödmaterialet finns kvar. Elevhälsan i Umeå kommun äger och förvaltar materialet. Det 

är viktigt att materialet hålls uppdaterat, det bör ses över åtminstone en gång per år för att 

vara aktuellt. För att stödmaterialet ska fortsätta användas är det önskvärt att det finns 

medarbetare som kan introducera, utbilda och stödja andra i att använda materialet. 

Projektets huvudfokus har varit att producera och implementera ett stödmaterial, inom 

ramen för det två åriga arbetet är tiden och resurserna knappa för att också utvärdera och 
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följa upp på ett tillfredsställande sätt. Vidare utvärdering är nödvändig. Vi önskar och 

föreslår att följande ska undersökas vidare: 

 Det vore bra med en bred enkät till fler skolpersonal på fler skolor. Det är intressant att få en 

tydligare bild på skolpersonalens upplevelse av materialet, hur, när och i vilken omfattning 

de använder materialet.  

 För att få en ökad förståelse för implementeringsarbetet vore det värdefullt med jämförelser 

mellan skolor och skolområden.  

 En uppföljande och kompletterande enkät till rektorer vore bra, många nämner tidsaspekten 

som viktig och det vore spännande att följa upp.  

 Det vore intressant att på något sätt fånga upplevelsen och funktionen av de många 

”ambassadörer” som hjälper till att sprida stödmaterialet (specialpedagoger, psykologer 

kuratorer etc.)  

 Det vore önskvärt att titta närmre på rektorernas implementeringsarbete för att få mer 

kunskap om framgångsfaktorer och fallgropar ur deras perspektiv. 

 Stödmaterialet har fått ett positivt mottagande av personal på fritids. De tycks ha uppskattat 

ett strukturerat sätt att möta problemsituationer. De har beskrivit att materialet bidragit till 

bättre diskussioner och förbättrad kunskapsöverföring mellan skola och fritids. Detta vore 

intressant att titta närmre på. 

 Stödmaterialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank. Formulären har 

gjorts i en förskoleversion med anpassad terminologi och illustrationer. Förskolepersonalen 

har inte introducerats och utbildats.  Det vore värdefullt att fundera över om en 

implementeringsinsats vore på sin plats i förskolan. Det vore också självfallet intressant att 

utvärdera vad förskolepersonalen tycker om materialet. 
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Bilaga C, sid 30-XX. – Tabeller med resultat från genomförda enkäter med skolpersonal och 

rektorer. 
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Bakgrund till projektet: 
 

Att ge stöd och särskilt stöd till elever är en utmaning som alla pedagoger och rektorer 
ställs inför. Varje elev ska mötas utifrån sina behov och förutsättningar. Skollagen säger 
att stöd och särskilt stöd till elever huvudsakligen ska ges inom klassrummets ramar. 
 

I för och grundskolan har man fört diskussioner om hur man bäst ska förebygga 
¨skolmisslyckande¨. Man vill att åtgärderna fokuserar mer på att förbättra lärmiljöer och 
undervisning. 
 

Elevhälsan ska arbeta förbyggande och hälsofrämjande vilket ligger i linje med 
grundtanken för kommunens satsning på sociala investeringar. “Medlen ska prioriteras 
till förmån för målgrupper där utmaningarna idag är som störst. Insatser av förebyggande 
karaktär och som innebär att man tidigt ger rätt stöd till barn och unga är särskilt 
prioriterade”. 
 
Problembild: 
 

Elever i problem som liknar de som kan uppstå vid neuropsykiatriska 
funktionsnednättningar (diagnoser såsom ADHD, Asperger, Tourettes, OCD m.fl.) kan ha 
svårt att klara läroplanens mål. Det är utmanande att hitta rutiner och arbetsformer för att 
möta dessa elever. Hur de bemöts skiljer sig mellan skolor och pedagoger, 
likvärdigheten uteblir. 
 

Fokus läggs alltför ofta på individen, vilken blir problembärare. Att hitta konkreta metoder 
och verktyg för att hjälpa dessa elever är svårt och tidiga stödåtgärder i lärmiljön uteblir.  
 
Vision: 
 

Projektet bidrar till ökad måluppfyllelse och hälsa för elever med problem som liknar de 
som kan uppstå vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom 
kompetensutveckling och ett vägledande stödmaterial till pedagoger och rektorer. 
 
 

1. Projektets effektmål (nyttan av projektet) 

Projektmedarbetarna sammanställer ett vägledande stödmaterial som finns tillgängligt för 
pedagoger och rektorer. Användandet av detta material bidrar till att: 
 

 praktiska och konkreta åtgärder blir lättillgängliga för pedagog och rektor. 
 de åtgärder som genomförs förbättrar lärmiljöer och undervisning.  
 de åtgärder som genomförs påbörjas i ett tidigt skede. 
 en tydlig referenspunkt underlättar kommunikationen angående de åtgärder som 

genomförs i skolan. 
 inkluderande arbetsformer praktiseras. 
 de åtgärder som genomförs präglas av ett lösningsfokuserat förhållningssätt.  
 likvärdigheten gällande nämnda åtgärder höjs. 
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2. Projektets produktmål (Att göra för att uppnå effektmålet) 

 
P1 Förslag till arbetsprocess som pedagoger och rektorer kan använda för att tidigt 
stödja och möta elever med problem som liknar de som kan uppstå vid NPF. 

 

P1.1 Skapa en försöksmall 
P1.2 Provköra mallen i 9 arbetslag, lägre resp högre årskurs. 
P1.3 Intervjuer med arbetslaget/elever för att finna tendenser 
P1.4 Revidera och utveckla mallen  
 

P2 Ett användarvänligt stöd, med konkreta åtgärder och exempel, som underlättar 
pedagogens arbete med att tidigt stödja och möta elever med problem som liknar de 
som kan uppstå vid NPF. 

 

P2.1 Inventera metoder och verktyg som finns att tillgå. 
P2.2 Paketera metoder och verktyg utifrån förmågor tex tidsuppfattning, 
förklara vad det betyder och ge konkreta exempel. 
P2.3 Presentera de paketerade metoderna och verktygen i digital form, 
informatörs stöd kan komma att behövas. 
 

P3 En kompetensutvecklingsinsats (med utgångspunkt i P1 och P2 ) är 
genomförd i ett antal skolor/arbetslag där behov och motivation att lära mer om 
inkluderande lärmiljöer finns. Samtidigt inhämtas återkoppling (angående P1 och P2) 
från arbetslagen. 

 

P3.1 Göra ett förslag som kommuniceras med skolområdeschefer , konkret, 
tidsperspektiv 
P3.2 Rektorer/so-chefer ansöker om kompetensinsats till sin skola 
P3.2 Genomföra kompetensutvecklingsinsats på ca 9 olika skolor/arbetslag 
från olika skolområden. 
 

P4 Projektet är implementerat i den ordinarie verksamheten, pedagoger och 
rektorer känner till och kan använda sig av framtaget vägledande stödmaterial. 

 
P4.1 Elevhälsan är informerad. 
P4.2 Skolledarna är informerade. 
P4.3 Samtliga pedagoger i Umeå är informerade.  
 

P5 Ett samarbete mellan projektet och universitet är påbörjat. Kartläggning och 
vissa fördjupade studier genomförs av studenter. 
 

P5.1 Upprätta kontakt med psykologiska och pedagogiska institutionen 
P5.2 Göra förslag på olika fördjupningsområden  

 

3. Avgränsningar 

 
Projektets målgrupp är pedagoger och skolledare på grundskolan i Umeå. 
 

Arbeta tillsammans med 9 arbetslag i olika skolområden för att provköra det vägledande 
stödmaterialet. 
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Fokus ligger på att utvecklandet av lärmiljöer snarare än individfokuserade åtgärder. 
 

4. Projektets tidsplan 
 
Projektet pågår från 19/8-2013 –- 30/6 2015 
 
Ht 2013  Träffa olika aktörer, samla information och tankar från 

verksamheten. 
 
Ht 2013 - Vt 2014  Förslag till arbetsmaterial tas fram i samverkan med tre 

arbetslag.  
Processa arbetsmaterial i samverkan med ungefär 9 arbetslag 
till. 
 

Ht 2014 - Vt2015  Informera pedagoger och skolledare om arbetsmaterialet som 
arbetats fram, detta görs i samverkan med Elevhälsan. 

 

Vt 2015   Utvärdering, revidering och rapportering. 

5. Projektets budget  
Summa saknas, underlag lämnat till Gunnar Olofsson i mitten av augusti 2013. 

6. Projektets organisation 

 
Kajsa From Rundblad, elevhälsochef 
Erik Rova, psykolog 85% 
Anna Boman, specialpedagog och lärare, 60% 
Liselott Wihlbäck, specialpedagog, 50% 
 

Styrgrupp  
Gunnar Olofsson, Ulrika Hurdén SO-chef, Marie Blomberg SO-chef, Ylva Rune 
utvecklingschef, Nanna Forsgren chef IFO Unga, chef elevhälsan samt adjungerad 
Stefan Nybom. 

7. Projektexternt (beroenden, intressenter, 
information/förankring) 

 
Samarbete med Hjälpmedelsverksamheten kommer att ske kring arbetet med arbetslag 
3-9. Hjälpmedelsverksamheten samarbetar med projektet i framtagande av konkreta 
åtgärder som kan prövas av arbetslagen. 
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8. Uppföljning, rapportering och kvalitetssäkring i projektet 
 
Projektet skriver en statusrapport per termin om vad som utförts. 
Mätning av projektets resultat görs våren 2015 genom en enkät som går ut till alla 
rektorer och ett antal arbetslag. Enkätens syfte är att fånga användarnas upplevelse av 
hur väl våra produkter fungerar. Enkäten kan komma att kompletteras med intervjuer. 

 
9. Övrigt kring Projektet 

 

All dokumentation samlas i en mapp i Google Drive som delas av projektmedlemmar, 

samordnare samt Kajsa From-Rundblad. 
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Tabell A. Rektorsenkät  

Enkäten skickades ut till samtliga 62 rektorer i Umeå kommun. Av de 62 rektorerna var det 

43 som svarade. 39 av dessa var rektorer förskole-, lågstadie- och/eller mellanstadienivå. De 

resterande fyra var rektorer på högstadiet. Det vanligaste var att rektorerna jobbade från F-

6. 

Skolpersonal på vår skola använder sig 

av Levla Lärmiljöns stödmaterial 

Ja, mycket Ja, lite Nej Vet ej Totalt 

 4 35 3 1 43 

Om materialet inte 

används, vad beror 

det på? 

Finns 

inte 

behov 

Tidsbrist Fokuserar 

på fel saker 

Svårt att 

använda 

Annat Inte 

svarat 

Totalt 

 2 7 0 1 16 18 44 

Levla lärmiljöns stödmaterial hjälper 

skolpersonal på vår skola att… 

Instämmer Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej Ej 

svarat 

..fokusera på lärmiljön 32 8 0 3 0 

..involvera eleven/eleverna i arbetet 

med problemsitutationer 

21 15 1 5 1 

..arbeta lösningsinriktat 25 13 0 4 1 

..kommunicera i arbetet med extra 

anpassningar och särskilt stöd 

24 17 0 2 0 

Levla lärmiljöns stödmaterial…      

..bidrar till att vi, på vår skola, arbetar 

mer likvärdigt vid problemsituationer 

16 18 1 8 0 

..är ett stöd för skolpersonal på vår 

skola att arbeta med 

problemsituationer i ett tidigt skede 

28 12 0 2 1 
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Tabell B. Pedagogenkät II 

Enkäten distribuerades till pedagoger i skolområde X vid personligt besök i området. Där var 

det 30 pedagoger som besvarade enkäten. Enkäten skickades ut elektroniskt till pedagoger i 

skolområde Y. Endast 4 svar inkom. En enkät bland pedagogsvaren har inte använts i 

sammanställningen eftersom pedagogen angav att hen var ny och inte hade kännedom om 

projektet. Nio av pedagogerna som svarade undervisade i årskurs 7-9 medan åtta av 

pedagogerna som svarade undervisade inom spannet förskoleklass till årskurs 3. 

Jag har använt mig av Levla lärmiljöns 

stödmaterial (formulär och/eller 

åtgärdsbank) 

Ja, mycket Ja, lite Nej Vet ej Totalt 

 1 13 19 0 33 

Om materialet 

inte används, vad 

beror det på? 

Finns 

inte 

behov 

Tidsbrist Fokuserar 

på fel saker 

Svårt att 

använda 

Annat Inte svarat Totalt 

 11 9 0 1 5 1 27 

Levla lärmiljöns stödmaterial hjälper mig att… Instämmer Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

..fokusera på lärmiljön 12 8 1 12 

..involvera eleven/eleverna i arbetet med 

problemsitutationer 

6 11 0 16 

..arbeta lösningsinriktat 9 12 0 12 

Levla lärmiljöns stödmaterial…     

..hjälper oss skolpersonal att kommunicera i 

arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 

9 9 0 15 

..bidrar till att vi, på vår skola, arbetar mer 

likvärdigt vid problemsituationer 

6 7 2 18 

..är ett stöd för för vårt arbetslag och skolan att 

arbeta med problemsituationer i ett tidigt skede 

10 10 1 12 
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Tabell C. Pedagogenkät I 

Nedan följer resultatet från enkäter som delades ut vid två implementeringsträffar 13/10 

2014 efter att skolpersonalen i skolområde X och Y fått information om och genom övningar 

bekanta sig med materialet. 

 

 

  

 

Instämmer  

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej/ Kan 

ej svara 

Stödmaterialet kan bidra till lösningsinriktat 
arbetssätt.  62 26 1 6 

Sätter fokus på lärmiljön (förhållningssätt, 
den fysiska, sociala och pedagogiska 
miljön).  64 25 0 6 

Kan bidra till gemensam referenspunkt i 
arbetet med problemsituationer i skolan.  50 38 1 6 

Stödmaterialet kan stödja ett arbete med 
problemsituationer i ett tidigt skede 64 25 1 5 
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Tabell D. Enkät med skolpersonal i samband med utvecklandet av stödmaterialet 

Resultatet från enkäten som besvarades av 50 personer ur de 8 arbetslag som prövat det 

vägledande stödmaterialet i samband med att det utvecklades HT13-VT14. 

 

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer i 

någon mån 

Instämmer 

inte alls 

1. Verktyget kan bidra till en 
gemensam referenspunkt gällande 
arbetet med problemsituationer i 
skolan. 41 7 0 0 

2. Arbetet med verktyget kan bidra till 
ett lösningsfokuserat arbetssätt. 42 5 1 0 

3. Arbetet med verktyget sätter fokus 
på lärmiljön (förhållningssätt, den 
fysiska, sociala och pedagogiska 
miljön) 44 6 0 0 

4. Arbetet med verktyget kan bidra till 
utveckling av undervisningen. 38 12 0 0 

5. Verktyget kan vara ett stöd för 
arbetslagen och skolan att arbeta med 
problemsituationer i ett tidigt skede. 45 5 0 0 

6. Verktygets delar är lättillgängliga. 34 15 1 0 

 

 


