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Vi kan förändra!

 Om – bara om…

 När vi i skolan satsar på 

förändringar kring

kring sådant vi kan 

påverka, finns möjlighet

att kompensera för faktorer 

utanför skolans räckvidd.







Skollagen kap. 3

8 §

[…] Om en utredning visar att en elev är i behov av 

särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

10 §

För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 

och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt 

och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha 

möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.







Relationsbygge är grunden



2-3% behöver omfattande insatser

20-30 % behöver särskilt stöd

Alla behöver en bra skola

2 miljoner elever i Sverige

(SKL/Psynk mars 2009)



Ett barn på väg!



Elevhälsan – vi bygger skolkultur!

• Respekt

• Ansvar

• Trygghet

• Lika värde

• Hänsyn

• Ärlighet

• Arbetsglädje



Att vända en klass…

..från K A O S 

till O R D N I N G

http://www.elevhalsan.se/johan-hallberg/att-vanda-en-klass-fran-kaos.htm

http://www.elevhalsan.se/johan-hallberg/att-vanda-en-klass-fran-kaos.htm


"En väg in" till Elevhälsan

• Anmälan till rektor, enl. skollagen.

• Läraren berättar

• Hela Elevhälsan hör samma sak

• Handledning/coachning

• Kartläggning, utredning

• Åtgärdsprogram

• Återkopplingsbesök

• Pedagogiskt ledarskap



Våra viktigaste byggstenar

 Göra slut med "Vänta och se"!

 Elevhälsan utgår från goda relationer – tid och rutiner 

för att etablera och upprätthålla!

 "En väg in” – för alla. Inte bara den som vill!

 Har du någon att prata med, när det verkligen behövs?

 Träna på prestigelöst samarbete.

 Disponera tid, prioritera.

 Elevhälsoplanen – tillsammans, tydlig ledning,

aldrig färdigt!

Det handlar om
möten mellan
människor! 



Ni säger: 

Det är tröttsamt att umgås med barn. 

-Det är riktigt. 

Ni tillägger: 

Därför att man måste sänka sig till deras nivå, 

böja sig, kröka på ryggen, göra sig liten. 

-Men där tar ni fel. Det är inte det som är det 

mest tröttsamma. Det är snarare det faktum att 

man måste höja sig, så att man når upp till 

deras känslor. 

Sträcka på sig, göra sig längre, ställa sig på tå. 

För att inte såra dem.

Janusz Korczak skrev 

på 1930-talet så här: 


