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Skolan påverkar ditt liv…



Skolan - en hälsofrämjande arena

• Skolan är en friskfaktor

• Ökar barn och ungas kompetenser 

• Tidig upptäckt av ohälsa

• Stödjande miljö 
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Skolan möter alla…
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Hälsofrämja och förebygga 



Hälsans bestämningsfaktorer



Hälsofrämja och förebygga

Friskfaktorer Riskfaktorer Hälsa



Globala mål och folkhälsomål



Friskfaktorer

Skola - Tydliga normer/regler och förväntningar från vuxna

- Att uppmärksammas för positiva handlingar

- Att känna tillhörighet och anknytning

- Ett gott socialt och känslomässigt klimat

Familj - Tydliga normer och förväntningar från föräldrar

- Goda och kärleksfulla relationer samt en förtroendefull dialog

- Att uppmärksammas för positiva handlingar

- God insyn i vad barnet gör utanför hemmet

Individ - Social och kognitiv kompetens

- Intelligens

- Skolframgång

- Välanpassade kompisar



Riskfaktorer
Skolan - Otrivsel

- Låg kunskapsnivå

- Oordning, brist på struktur

- Låga förväntningar från vuxna i skolan

Familjen - Missbruk

- Brister i anknytning, uppfostran och tillsyn

- Allvarligare familjekonflikter

- Tillåtande attityd av föräldrar

Individen - Tidigt och långvarigt asocialt beteende

- Koncentrationssvårigheter - Misslyckande i skolan

- Skolfrånvaro  - Kamrater som har problem

- Tidig debut och positiv attityd till droger



Utgångsläge för elevhälsoarbete



Alla elever 
erbjuds 

hälsobesök och 
öppen mottagning 

Fysisk och 

psykisk hälsa

Hälsotillstånd

och utveckling

Kränkningar

Alkohol, 

narkotika, 

doping, 

tobak, spel
Sociala medier

Matvanor

Sex- och 

samlevnad

Omgivning

Sömn



Friskt eller sjukt? 

Frisk?

Riskgrupp?

Sjuk?

Normer

Kontext? 



Samtal i skolan

• Tillgängliga vuxna

• Bemötandet viktigt

• Vi minns när vi blir respekterade, sedda, och när 

vi inte blir det…

• Timing

• Lirking





Viktigt för framtida hälsa



Psykisk ohälsa

• Oro          ångest         depression          självmord       



Orsaker till stress?



Orsakerna skiftande och komplexa

• Individuella faktorer

• Familjerelaterade faktorer

• Skolrelaterade faktorer

• Andra faktorer



Psykisk ohälsa påverkas av…



Stressade vuxna
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Stillasittande livsstil



En aktiv soffpotatis



Psykisk hälsa, vad kan vi göra?



Psykisk hälsa, vad kan vi göra?

• Våga fråga!

• Vänd oro tidigt!

• Normalisera kost- och sömnvanor 

• Öka vardagsmotionen 

• Undanröj hinder för utveckling

• Knyt upp nätverk!

• Ingjut hopp!



Öka vardagmotion och rörelse



Normalisera sömnvanor



Normalisera kostvanor



Inkluderande arbetsmiljö?



Trygg omgivning och fritid?



Skolhälsovårdens screening

• Fysisk och psykisk hälsa

• Tillväxt och utveckling

• Syn, tal, hörsel

• Ryggkontroll

• Vaccinationer

• Smittskydd



Skydd mot smittspridning
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Nyanlända och placerade barn

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigqPrjweLSAhWLWSwKHW7ZCUsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bpis.nu%2F2015%2F08%2F05%2Fplacerade-barn-utbildar-socialtj%25C3%25A4nsten-27855496&psig=AFQjCNHlvaqjcIcV7Ey7ENcKZD0B6_JxnA&ust=1490010917289726
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigqPrjweLSAhWLWSwKHW7ZCUsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bpis.nu%2F2015%2F08%2F05%2Fplacerade-barn-utbildar-socialtj%25C3%25A4nsten-27855496&psig=AFQjCNHlvaqjcIcV7Ey7ENcKZD0B6_JxnA&ust=1490010917289726


Nyanlända och placerade barn 
• Tak över huvudet och börja skolan!

• Pedagogisk och medicinsk bedömning

• Stabilisera

• Normalisera

• Följ upp under lång tid



Sammanfattning

• Gott bemötande 

• Bekräfta känslan

• Lyssna och agera

• Erbjud stöd

• Samverka

• Identifiera sjukdom 

• Stärk de anhöriga!

• Förmedla hopp och framtidstro

• Humor som redskap

• Skolan som skyddsfaktor! Förhindra skolfrånvaro.



Undervisning, kunskap och förståelse, 

tillgängliga vuxna, hälsobesök, öppen 

mottagning, social samvaro, gott 

bemötande, goda miljöer, tidig upptäckt av 

skolsvårigheter, stöd med mera… 

Hälsofrämjande arbete i 

skolan


