
 

Hälsofrämjande skolutveckling 
 

För dig under 18  

Barnombudsmannen har samlad information 

för unga under 18 år. Här finns information 

om t ex viktiga åldersgränser, tips och länkar 

för den som har det jobbigt hemma eller i 

skolan och tips om hur elever kan arbeta med 

barnkonventionen i skolan. Läs mer  

 

Ung i dag – statistik om unga  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälls-

frågor har tagit fram Ung idag. Det är ett 

uppföljningssystem som med hjälp av 

indikatorer visar statistik och information från 

olika källor om ungas levnadsvillkor i Sverige. 

Statistiken berör unga mellan 13 och 25 år och 

kan när det finns underlag brytas ner på kön, 

ålder, utrikes och inrikes födda samt utländsk 

bakgrund. Vissa indikatorer kan även brytas 

ner på kommun- och länsnivå. Läs mer  

 

Fokus på jämställdhet – några tips 

Skolpojkarna, dokumentär från Utbildnings-

radion. Elever och lärare i årskurs 9 följs 

under ett år i syfte att få en djupare förståelse 

för varför resultaten ser ut som de gör i skolan. 

Till filmerna  

 

Myndigheten för ungdoms och civilsamhälls-

frågor har intervjuat unga om sin syn om 

jämställdhet. Resultatet presenteras i filmer 

inom områden som hälsa och utsatthet, 

föräldrars förväntningar och kultur och hälsa. 

Till filmerna  

 

I forskningsstudien ”Teacher–student 

interaction in contemporary science 

classrooms: is participation still a question of 

gender?” har lektioner studerats ur ett 

jämställdhetsperspektiv. En jämförelse finns 

också om hur det såg ut för 30 år sedan. Läs 

mer  

 

 

 

 

100 frågor om sex 

100 frågor om sex är 1-minuters filmer som 

Utbildningsradion har tagit fram för 

grundskolan årskurs 7-9. Filmerna tar upp 

olika frågor så som ”Måste man berätta att man 

har fått mens?”, "Vad är en orgasm och hur 

känns det?" och "Vad är sexualitet?" Länk till 

filmerna  

 

Privatliv - app om kroppen, känslor, 

relationer och sex  

Privatliv är en sexualundervisnings-app som är 

framtagen särskilt för ungdomar och unga 

vuxna med intellektuella funktionsvariationer. 

Appen kan användas både på egen hand men 

också som ett läromedel för skolans sex- och 

samlevandsundervisning. Privatliv är gratis och 

fri att använda för alla och handledning finns 

för lärare, föräldrar eller personal. Läs mer  

 

Hiv idag är inte som igår 

Behandlingen av hiv i Sverige är idag så 

effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt 

taget noll, vilket gör att smittsamheten blir 

mycket låg. Detta gör att personer med hiv-

behandling lever ett långt liv och kan till och 

med föda barn utan att överföra infektionen till 

någon annan. Folkhälsomyndigheten genomför 

även i år en nationell informationsinsats för att 

öka kunskapen om hiv. Läs mer  

 

En frisk skolstart – föräldrastöd för 

bra mat- och rörelsevanor 

Föräldrar och lärare kan vara med och tidigt 

skapa goda vanor i barns liv. En frisk skolstart 

fokuserar på att stötta föräldrar med barn i 

förskoleklass att främja bra matvanor och 

fysisk aktivitet. Programmet är i dagsläget en 

forskningsstudie, och är tänkt att implemen-

teras brett i skolan under ledning av 

elevhälsan, där det i dag saknas 

evidensbaserade program. Läs mer  
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https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/
http://www.ungidag.se/
http://urplay.se/program/196565-skolpojkarna-pojkarna-ar-lika-bra
http://www.mucf.se/filmer-om-unga-och-jamstalldhet
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/no-amnen/undervisning/pojkar-tar-fortfarande-mer-plats-an-flickor-i-klassrummet-1.252624
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/no-amnen/undervisning/pojkar-tar-fortfarande-mer-plats-an-flickor-i-klassrummet-1.252624
http://urskola.se/Produkter/194038-Sex-med-Tank-till/Fordjupning#100-fragor-om-sex
http://urskola.se/Produkter/194038-Sex-med-Tank-till/Fordjupning#100-fragor-om-sex
http://www.mittprivatliv.se/
http://www.hividag.se/
http://folkhalsoguiden.se/amnesomraden/fysisk-aktivitet/projekt/en-frisk-skolstart/


  

Caroline Lundh, samordnare för sexualitet och hälsa Landstinget Sörmland caroline.lundh@dll.se 

Katarina Gustafson, folkhälsoplanerare Landstinget Sörmland katarina.gustafson@dll.se 

Eva-Sara Beckman, ANDT samordnare Länsstyrelsen i Södermanlands län eva-sara.beckman@lansstyrelsen.se 
 

Prenumerera på nyhetsbrevet? 

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

www.landstingetsormland.se/nyhetsbrevhfsu Du får gärna tipsa andra om detta nyhetsbrev! 

 

  

Barnafrid - kunskap om våld och 

andra övergrepp mot barn 

Barnafrid är ett nationellt kompetenscentrum 

vid Linköpings universitet för kunskap om 

våld och andra övergrepp mot barn. Målet för 

verksamheten är att samla och sprida kunskap 

för att bidra till ett förbättrat förebyggande 

arbete samt utveckla effektiva insatser för att 

skydda och stödja barn. Kunskapscentret 

vänder sig till både yrkesverksamma som 

möter barn och unga men också verksamma 

vid myndigheter och organisationer. Läs mer  

 

Utbildning och filmer om 

hedersrelaterat våld och förtryck 

Migrationsverket och Länsstyrelsen 

Östergötland har tagit fram en utbildning om 

hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen 

tar upp ämnen som mänskliga rättigheter, 

hedersbegreppet, lagen om tvångs- och 

barnäktenskap, HBTQ och heder samt om 

intellektuell funktionsnedsättning och heder. 

Som ett komplement till utbildningen finns 

filmer. Dessa finns också översatta till andra 

språk. Filmerna har målgruppen barn och 

unga, föräldrar och yrkesversamma. Länk till 

utbildning och filmer  

 
Skolans möte med nyanlända  

Antalet nyanlända elever i den svenska skolan 

har ökat snabbt de senaste åren. Boken 

”Skolans möte med nyanlända” beskriver hur 

skolan kan utveckla mottagande och 

undervisning av nyanlända. Boken bygger på 

verksamhetsnära forskning med praktisk-

pedagogisk inriktning. Det finns exempel på 

interkulturell och språkstödjande 

undervisning. Författarna arbetar på 

Mälardalens Högskola. Läs mer 

 

 

 
 

 

 

Vad händer i Sörmland? 

 

Tonårsguiden 

Nyköpings kommun har tagit fram en 

webbaserad guide till tonårsföräldrar/ 

vårdnadshavare. Att vara förälder kan vara det 

största, roligaste och mest meningsfulla i livet 

– men också en utmaning! På den här sidan 

finns tips och råd om hur man kan tänka och 

hantera olika situationer som ofta uppstår 

under tonåren. Läs mer 

#jagmed  

#jagmed är ett ESF-projekt som handlar om att 

utveckla metoder för att hjälpa elever att 

fullfölja sina gymnasiestudier. Bland annat 

arbetar de med att förbättra samverkan mellan 

olika skolformer, socialtjänst, folkhögskolan 

med flera, samt erbjuder fortbildning inom 

området. Ungdomssamordnare arbetar 

individanpassat för att stötta, motivera och 

stärka självförtroende hos deltagande elever. 

De arbetar i samverkan med elevens skola och 

är ett komplement till den ordinarie 

verksamheten. Elever från både friskolor som 

kommunala skolor medverkar i projektet. 

 I Sörmland driver Nyköpings kommun och 

Oxelösunds kommun ett projekt tillsammans 

och det finns även ett projekt i Katrineholms 

kommun. 

Följ projektet gärna via: 

Facebook, Twitter och bloggarna – Nyköping 

Oxelösund - Katrineholm 

 

Konferens 19 december för dig 

som arbetar med föräldrastöd 

Länsstyrelsen i Södermanlands län anordnar 

en heldagskonferens i Nyköping som handlar 

om föräldrastöd med särskilt fokus på 

utrikesfödda föräldrar och på fäder. Läs mer 

Kontaktuppgifter 

ontaktuppgifter 
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