
Elevhälsa Mobilisera och 
organisera för 

lärande och 
hälsa hos alla 

elever
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För frågor under konferensen: 
www.slido.com
Event code: #Kompetento
Gilla andras frågor som du tycker är 
intressanta

http://www.slido.com/


De socialt utsatta barnen
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https://www.youtube.com/watch?v=UtQ8VsjdF5U
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When a flower doesn’t bloom, you fix the 
environment in which it grows, not the flower.

Alexander den Heijer



Risk and resilience, 
adaptations in changing
times (Ingrid Schoon, 2006)

6



7



Preventionsparadoxen 
Ca 1,1 miljon elever i den obligatoriska skolan
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10% av 990 000 elever = 99 000 

25% av 77 000 
elever = 19 250

40% av 33 000 elever =  
13 200 elever

12-13% i utanförskap
210 miljarder/årskull
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Utgå från verksamhetens behov

Observera verksamheten
• Gå ut och titta på verksamheten
• Ta en fråga från en enkät
• Kränkningsanmälningar
• Frågor från pedagoger
• Skolmatsal
• Cafeterian
• När eleverna kommer med 

skolbussen
• Klassrumsobservation
• Meritvärden



På den här skolan har alla elever en bärande 
och lärande relation till minst en vuxen

• Skapa en känsla hos eleverna att ”Min lärare är genuint 
intresserad av mig”

• ”Nu när du träffat Clara, vad är det du har upptäckt hos henne 
som du inte sett hos någon annan elev och som därför gjort dig 
så lycklig och som du nu vill fortsätta utveckla tillsammans med 
henne och med oss?” https://urskola.se/Produkter/192649-Didaktorn-Se-alla-elever

• Pinnstatistik och klassgenomgångar (Visättraskolan) 
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https://urskola.se/Produkter/192649-Didaktorn-Se-alla-elever


På den här skolan ges alla elever lika 
förutsättningar för lärande, utveckling och 
hälsa genom ett aktivt arbete med normer 
och ett normkritiskt förhållningssätt. 

• Alla ges lika förutsättningar oberoende av
• Kön
• Könsöverskridande identitet eller uttryck 
• Etnisk tillhörighet 
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexuell läggning
• Socioekonomisk bakgrund
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På den här skolan får alla elever fysisk 
aktivitet under dagen i en omfattning som 
främjar deras hälsa och lärande

• https://www.facebook.com/niklas.sven.lennart.lindgren/videos/10
155593776181395/UzpfSTEwMDAwNTM1MTQ5MjM2ODo4Mjg4N
DExNDczMDQyNjE/

• Första generationen som riskerar att dö fem år yngre 
än sina föräldrar

• Svenska barn rör sig minst i Europa
• Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa
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https://www.facebook.com/niklas.sven.lennart.lindgren/videos/10155593776181395/UzpfSTEwMDAwNTM1MTQ5MjM2ODo4Mjg4NDExNDczMDQyNjE/


Miniröris

https://www.youtube.com/watch?v=jLPYwJEVL44
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På den här skolan upplever alla elever en 
känsla av sammanhang

• Tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull
• KASAM-testa 

Lokaler
Aktiviteter/uppgifter

• Tillgängliga lärmiljöer
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• Gott mentorsskap

• Tillgänglig lärmiljö 

(pedagogiskt, socialt, 

fysiskt)

• Höga förväntningar på 

eleverna

• Värdegrundsarbete

• Bra övergångsrutiner

• Kompensera för 

skolsvårigheter

• Arbete med kränkningar

• Välfungerande rutiner vid 

frånvaro

På den här skolan främjar vi alla elevers 
närvaro

Push
out
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Prevention
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