
 

Hälsofrämjande skolutveckling 
 

Vad får lärare att må bra? 

I en avhandling tar forskaren fasta på vad som 

bidrar till att lärare mår bra och trivs på 

skolan. Det övergripande syftet var att 

undersöka salutogena resurser i lärares vardag, 

samt undersöka hur en intervention i form av 

kollegial reflektion påverkar deras 

arbetsrelaterade lärande och välbefinnande. 

Länk till avhandling 

Länk till intervju med forskaren 

Röster om manlighet  

Under 2016 och 2017 gör Sveriges kommuner 

och landsting en särskild satsning på stöd till 

jämställdhetsarbete som riktar sig mot män, 

pojkar och maskulinitetsnormer. En aktivitet 

är korta filmer där människor berättar om hur 

de på olika sätt bidrar till att förändra 

normerna. Länk till filmerna  

Få koll på barnrättsperspektivet 

Myndigheten för ungdoms- och civil-

samhällesfrågor har tagit fram en kortfilm om 

barnrättsperspektivet. Filmen kan med fördel 

användas som en introduktion till fördjupat 

arbete om barnrätt. Länk till film och material 

 

Webbutbildning om sex mot 

ersättning  

Socialstyrelsen har tagit fram en 

webbutbildning och skriftligt material för att 

öka kunskapen hos yrkesverksamma om sex 

mot ersättning. Webbutbildningen och 

materialet finns med inriktning barn och unga 

eller vuxna. Länk till utbildning 

 

Sexualupplysning på olika språk 

RFSU gör en satsning för att nå ut med 

upplysning på olika språk (UPOS). Det finns 

sju korta filmer med teman som exempelvis 

preventivmedel, könssjukdomar, mens, och 

lust och njutning. Filmerna finn på åtta språk 

med svenska undertexter. Länk till filmerna 

 

 

 

 

 

Sexualitet och hälsa bland unga i 
Sverige (UngKAB15)  

Det finns skillnader i sexuell hälsa baserat på 

kön och könsidentitet bland unga 16-29 år 

visar den senaste kunskapssammanställningen 

”Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige” 

som genomförts av Folkhälsomyndigheten. 

Jämställdhet och jämlikhet behöver förbättras 

för att ungas sexuella och reproduktiva hälsa 

och rättigheter ska stärkas. Läs mer 

 

Poddavsnitt om barn i familjer med 

missbruk  

Om barn i familjer med missbruk är nummer 

19 i podden På djupet från Socialstyrelsen. 17 

procent av alla barn i Sverige har en förälder 

med missbruksproblem. Hur uppmärksammar 

man dessa barn och hur kan stödet till både 

barn och föräldrar i familjer med missbruk 

förbättras? I podden tas olika frågor frågor upp 

med koppling till socialtjänst och hälso- och 

sjukvård. Länk till podden 

 

Skyldigheter och möjligheter när en 

elev saknas  

Varje år saknas elever när skolan startar efter 

sommarlovet. Risken finns att de kan ha blivit 

gifta mot sin vilja eller utsatta för andra former 

av hedersrelaterat våld och förtryck. 

Länsstyrelserna har tagit fram kampanjmaterial 

för skolan. Materialet består av affischer och 

filmer som kan användas på sociala medier och 

i klassrummet. Länk till kampanjen  

 

Till föräldrar på olika språk 

För många nya i Sverige kan den svenska 

alkoholkulturen vara svår att förstå. IQ har 

tagit fram broschyren ”Alkohol och tonåringar, 

till dig som är förälder”. Broschyren finns att 

ladda ner på fem språk och lätt svenska. Länk 

till materialet på IQ och Information om 

Sverige, föräldrastöd 
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http://portal.research.lu.se/portal/files/24524987/avhandling.pdf
https://www.hkr.se/nyheter/2017/avhandling-ger-ny-bild-av-skolans-vardag/
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/filmerjamstalldhet.10039.html
https://www.mucf.se/stark-barnratts-och-ungdomsperspektivet
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http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/RFSU-material/Sidbank/Fakta-och-praktikor/Upos---upplysning-pa-olika-sprak/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/hiv-och-sti-prevention/preventionsgrupper/ungdomar-och-unga-vuxna/enkatstudie-om-halsa-och-sexualitet/
http://www.socialstyrelsen.se/padjupet-podd/Files/index.html
http://www.hedersfortryck.se/nya-filmer-for-sociala-medier/
http://www.tonarsparloren.se/sv/information-pa-flera-sprak
http://www.informationsverige.se/Svenska/Barn-och-foraldrar/Sidor/Barn-13-18-ar.aspx
http://www.informationsverige.se/Svenska/Barn-och-foraldrar/Sidor/Barn-13-18-ar.aspx


  

Caroline Lundh, samordnare för sexualitet och hälsa Landstinget Sörmland caroline.lundh@dll.se 
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Elin Schelin, ANDT samordnare Länsstyrelsen i Södermanlands län elin.schelin@lansstyrelsen.se 

Tipsa oss gärna om nyheter och händelser i Sörmland! 

Prenumerera på nyhetsbrevet? 

Nyhetsbrevet om hälsofrämjande skolutveckling skickas ut fyra gånger per år. Anmälan sker via denna länk 

Du får gärna tipsa andra om detta nyhetsbrev!  

 

  

Koll på cannabis – digitalt 

utbildningsmaterial  

Stockholms stad har tagit fram ett digitalt 

utbildningsmaterial om cannabis och ung-

domar. Materialet riktar sig till professionella 

som möter ungdomar. Läs mer  

Det finns också ett föräldramaterial för dig 

som arbetar med stöd till föräldrar. Läs mer 

  

Faktablad om spelprevention och 

effekter av cannabisbruk 

Folkhälsomyndigheten tar fram faktablad för 

att presentera kunskapsläget inom olika 

områden. Här ger vi tips på två: 

 Om risk- och skyddsfaktorer som 

ökar eller minskar risken att barn 

och unga utvecklar spelproblem 

senare i livet  

 Hälsomässiga och sociala effekter 

av icke-medicinskt cannabisbruk 

 

 

Vad händer i Sörmland? 

 

Liv & Hälsa ung  

Nu finns resultat från Liv & Hälsa ung 2017. 

Resultat finns på läns- och kommunnivå från 

2017 och utveckling över tid på länsnivå. 

Underlag och PP-bilder finns på hemsidan.  

Länk till hemsida 

 

Det sker forskning utifrån Liv & Hälsa ung. 

Charlotte Nylander barnhälsovårdsöverläkare i 

Landstinget Sörmland har tittat närmare på 

ungdomar med kroniska sjukdomar och 

riskbeteende och sett att det finns ett samband. 

Länk till avhandling 

Länk till artikel P4 Sörmland  

Föreläsning om sexuell hälsa 

Landstinget Sörmland erbjuder föreläsning vid 

tre tillfällen under oktober för att ge dig 

kunskap om: 

⁻ Kondområdgivning och 

kondomkunskap 

⁻ Oönskade graviditeter 

⁻ Fakta och statistik om hiv/STI 

Föreläsningen är öppen för alla, men vänder 

sig främst till personal inom elevhälsan, 

pedagoger och andra som arbetar med barn 

och ungdomar i Sörmland. Länk till inbjudan   

 

Föreläsning om könsstympning   

Fler än två miljoner flickor i åldrarna 4-11 år 

könsstympas varje år världen över. Alla som 

arbetar inom vård, skola och omsorg möter 

dagligen dessa flickor och kvinnor. Under 

föreläsningen får du veta vad du kan göra för 

att uppmärksamma och hjälpa de flickor och 

kvinnor som är könsstympade eller riskerar att 

stympas. Föreläsningen vänder sig till 

personal inom skola, vård och omsorg och 

kommer att genomföras i Sörmland vid sex 

olika tillfällen under hösten. Länk till inbjudan 

  

Utbildning Rätt att veta!  

En utbildning om hur vuxna som möter unga 

nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, 

sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt 

ifrån sajten Youmo.se. Utbildningen 

arrangeras av Länsstyrelsen i Sörmland, 

Landstinget Sörmland och Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällsfrågor Länk till 

inbjudan 

 

 

Kontaktuppgifter 

ontaktuppgifter 

Nyhetsbrevet om hälsofrämjande skolutveckling 
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