
Skräddarsydda föreläsningsfilmer om olika stödinsatser 

 

 

 

 

 

Huvudmän och skolor har olika utmaningar och utvecklingsbehov och därför erbjuder Gudrun 

Löwendahl Björkman i samverkan med Elevhälsan.se skräddarsydda föreläsningsfilmer. 

Föreläsningsfilmerna innehåller många konkreta och tydliga exempel som kan ge god 

kompetens och skapa samsyn hos skolledning och personal. Gudrun erbjuder 

skräddarsydda filmer inom områdena: 

 

 

 

➢ Övergångar – Framgång, motgång eller undergång  

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer – för att skapa sammanhang, 

kontinuitet och progression för elevernas lärande och hälsa 

➢ Ledning och stimulans samt extra anpassningar – Vårt kompensatoriska uppdrag, 

tillgängliga lärmiljöer och differentierad undervisning mm.  

➢ Särskilt stöd – Tydlig genomgång med många konkreta exempel för att kunna skapa 

professionella utredningar av elevers behov av särskilt stöd, samt för att upprätta 

samt utvärdera åtgärdsprogram 

➢ Särskilt ingripande former av stöd – Anpassad studiegång, enskild undervisning, 

särskild undervisningsgrupp, resursskola, omvänd integrering, hemundervisning, 

distansundervisning som särskilt stöd samt ansökan om tilläggsbelopp 

➢ Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska – Åtgärder till stöd för 

nyanlända elever, extra anpassningar och särskilt stöd 

➢ Anpassad grundskola – Extra anpassningar och särskilt stöd för mottagna elever 

med intellektuell funktionsnedsättning  

Så här går det till  

✓ Mejla era önskemål och behov till Gudrun.LB@live.se  

✓ Några av er får tillgång till en anpassad utprovad föreläsningsfilm under en vecka. Ni 

beslutar vilket innehåll som ni önskar ska tas bort och läggas till för att tillgodose era 

behov och för att rikta filmen till era avsedda verksamheter. Filmen delas upp i tydliga 

avsnitt med tidsangivelser för att ni ska kunna använda föreläsningen flexibelt.  

✓ Ni väljer om ni vill ha tillgång till föreläsningsfilmen under två veckor eller om ni vill 

behålla filmen för att t ex kunna lägga upp den i er digitala plattform så att olika 

yrkesgrupper kan se filmen eller avsnitt ur filmen en eller flera gånger vid olika 

tidpunkter.  

Det finns också olika tillval som ni kan göra: 

A) Diskussionsfrågor och elevcases med tillhörande förslag på upplägg för ett  

    kollegialt erfarenhetsutbyte. 

B) E-bok till rabatterad kostnad som är kopplad till innehållet i föreläsningsfilmen.  

     E-boken ger fördjupad kompetens. Den kan användas individuellt eller i  

     bokcirkelformat för att höja kompetensen och skapa samsyn. Den passar väl  

     för arbetslag, specialpedagogiska nätverk och för den samlade elevhälsan. 

C) Digital frågestund med Gudrun under 30-60 minuter. Frågestunden kan ske  

     i direkt anslutning till er filmvisning eller vid ett senare tillfälle.  

Varmt välkomna att höra av er med frågor eller funderingar 

Till Gudrun: Gudrun.LB@live.se , se även www.GLBatgardsprogram.com  

 

 

mailto:Gudrun.LB@live.se
mailto:Gudrun.LB@live.se
http://www.glbatgardsprogram.com/


Här presenteras några vanliga upplägg på olika utbildningsinsatser  
 

 

Har ni specifika utvecklingsbehov så är jag alltid flexibel att lyssna, samt ändra innehåll och upplägg.  

Kostnad för de olika uppläggen beror till viss del på antalet deltagare och hur lång resvägen är. 

 

• Skapa tillgängliga lärmiljöer och arbeta med extra anpassningar (se alternativ 1, 2 och 4)  

• Skapa tillgängliga lärmiljöer, arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (se alternativ 1, 3, 4 och 5) 

• Arbeta med generella förmågor i kunskapskraven för att höja elevers måluppfyllelse  

(se alternativ 6, 7 och 8) 

• Skapa en mer hälsofrämjande skola för alla parter (se alternativ 9, 10 och 11) 

• Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete (se alternativ 12 och 13) 

• Tydliggöra den specialpedagogiska funktionen inom elevhälsan för att utveckla arbetet och 

att lyfta elevhälsans insatser (se alternativ 14) 

• Skapa struktur och rutiner för övergångar inom och mellan skolor och skolformer (se 

alternativ 15)  

  
 

Specialpedagogisk handledning och konsultationer 
 

Utöver olika former av processtöd erbjuder jag även handledning samt konsultationer för grupper och 

enskilda; elevhälsopersonal, specialpedagoger och speciallärare, lärare, fritidshems-personal och 

resurspersoner.  
 

Skapa tillgängliga lärmiljöer och arbeta med extra anpassningar,  

(samt vid önskemål även) särskilt stöd och åtgärdsprogram  
 
Jag föreslår alltid att personalen och ledningen läser mitt vägledningshäfte inför studiedagen.  

Då får personal och ledning en fördjupad kunskap. Ni kan också lättare fortsätta utvecklingsarbetet på 

skolan/i kommunen efter studiedagen. Materialet är mitt häfte Vägledning för grundskolan/ 

gymnasieskolan/vuxenutbildningen – Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar 

och att ge särskilt stöd (läs gärna mer om häftena på min hemsida under fliken ”Material”). Ni vinner 

mycket på om personalen kan få tid till inläsning. Innan studiedagen så kommer vi överens om vilket 

upplägg som gynnar er mest.  

 

Alternativ 1 - En halvdag kl. 13.00-16.30/kl. 12.30-16.00  
Kopieringsrättighet av vägledningshäftet samt restid mm ingår. Om möjligt kan personalen få 

förmiddagen till att läsa in materialet. Föreläsning varvas med korta samtal i grupp/bikupor.  

• förtydligande av arbetsprocessen  

• vad ingår i de olika begreppen 

• anpassa och kompensera i hela undervisningsprocessen 

• arbeta med generella förmågor i kunskapskraven som påverkar måluppfyllelsen 

• skapa social, fysisk och pedagogisk tillgänglighet i skolans olika lärmiljöer 

• göra elev och vårdnadshavare delaktiga 

• reflektera över elevcase – extra anpassningar 

• dokumentera och utvärdera extra anpassningar  

• när övergår extra anpassningar till särskilt stöd  

• anmäla och utreda elevs behov av särskilt stöd 



• utarbeta och utvärdera åtgärdsprogram  

• utveckla professionell dokumentation av hög kvalitet 

• frågestund 

 

Alternativ 2 - Processinriktat praktiskt arbete vid 3 tillfällen kl. 13.00-16.30 

 

Oftast är innehållet ”att bli skicklig i hantverket” att göra utredningar om elevs behov av särskilt stöd, 

att utarbeta åtgärdsprogram och att utvärdera dessa. Ca 4-6 veckor mellan varje träff så att deltagarna 

hinner göra gruppuppgifterna. Kopieringsrättighet av vägledningshäftet samt restid mm ingår. 

 

Gång 1  

• Föreläsning om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.  

• Gruppuppgift inför nästa gång är att göra en utredning om elevs behov av särskilt stöd inkl. 

lyssna in elev och vårdnadshavare, samt att läsa och reflektera över en annan grupps gjorda 

utredning.  

 

Gång 2  

• Kort repetition 

• Uppföljning och återkoppling på deltagarnas gjorda utredningar 

• Frågor som har dykt upp 

• Kort repetition om vad som är viktigt att tänka på när vi utarbetar åtgärdsprogram 

• Gruppuppgift inför nästa gång är att skriva ett åtgärdsprogram, samt att läsa och reflektera 

över den andra gruppens utarbetade åtgärdsprogram 

Gång 3 

• Kort repetition 

• Uppföljning och återkoppling på deltagarnas utarbetade åtgärdsprogram  

• Frågor som har dykt upp 

• Saker att tänka på vid utvärderingen av åtgärdsprogrammet 

• Om tid finns: Reflekterande samtal om skolans fortsatta arbete med ledning och stimulans, 

extra anpassningar och särskilt stöd. 

 

 

Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 
 
Alternativ 3 - Processinriktat praktiskt arbete vid 3 halvdagar) 
Kopieringsrättighet av häftet ”Hälsofrämjande skolutveckling – Skolhälsoplan, elevhälsa och 

gruppåtgärdsprogram” samt restid mm ingår.  

• elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

• generella förmågor i kunskapskraven påverkar måluppfyllelsen 

• anpassa och kompensera i hela undervisningsprocessen 

• tillgänglighet i skolans pedagogiska, sociala och fysiska miljö 

• generella anpassningar på gruppnivå för eleverna 

• sambandet mellan lärande och hälsa  

• elevhälsans insatser på skol-, grupp- och individnivå 

• elevhälsouppdraget och lärandeuppdraget  

• elevens och vårdnadshavarens röst 

• dokumentera och utvärdera extra anpassningar  

• elevcase – när involveras elevhälsan i extra anpassningar 



• när extra anpassningar övergår till särskilt stöd  

• anmäla och utreda elevs behov av särskilt stöd 

• elevcase - tillvarata elevhälsans olika professioner och perspektiv 

• utarbeta och utvärdera åtgärdsprogram  

• skolans rutiner i arbetsprocessen med stödinsatser 

Under dagen varvas föreläsningen med samtal i bordsgrupper. 

 

Vid det processinriktade praktiska arbetet som sker vid flera tillfällen (Alternativ 13) utarbetas och/eller 

revideras en elevhälsoplan för att stödja skolans prioriterade målområden. Därefter genomförs de 

beslutade hälsofrämjande och förebyggande insatserna på skolan i nära samverkan med övrig 

personal. Insatserna följs också upp och utvärderas. 

 

Tydliggöra den specialpedagogiska funktionen inom elevhälsan för att 

utveckla arbetet och lyfta elevhälsans insatser  

Alternativ 4 - En halvdag kl 13.00-16.30/kl 12.30-16.00  

• Elevhälsans specialpedagogiska insatser på skol-, lärar- och elevnivå  

• Den specialpedagogiska kompetensen och uppdraget i förhållande till de andra inom 

elevhälsan 

• Den specialpedagogiska kompetensens hälsofrämjande och förebyggande arbete  

• De generella förmågorna inom kunskapskraven som kan höja måluppfyllelsen för elever i 

behov av extra anpassningar och särskilt stöd  

• Det specialpedagogiska arbetet inom skolans systematiska kvalitetsarbete  

Under passet varvas föreläsningen med reflekterande samtal i bordsgrupper. Här ges möjlighet att 

utbyta tankar och funderingar med kollegor, samt att sprida goda exempel.  

 

Skapa struktur och rutiner för övergångar, inom samt mellan skolor och 

skolformer 

 

Alternativ 5 - En halvdag kl. 13.00-16.30/kl. 12.30-16.00  
Upplägget utgår från Skolverkets stödmaterial Övergångar inom och mellan skolor och skolformer där 

jag är huvudförfattaren. Stödmaterialet kan laddas ner från Skolverkets hemsida.   

• En skolgång – upp till sex övergångar  

• Barn- och elevgrupper att särskilt beakta  

• Ett gemensamt ansvar för övergångar  

• Framgångsfaktorer i arbetet  

• Stöd för övergångsarbetet på central nivå och lokal nivå 

Även processinriktat stöd erbjuds för att skapa och förankra centrala riktlinjer och/eller lokala 

handlingsplaner kring övergångsarbetet. 

 

 

 


