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BOKA TIDIGT  
  GÅ 4 FÖR 3

ÖKA ELEVERNAS 

HÄLSA & LÄRANDE

STOPPA PSYKISK OHÄLSA I SKOLAN 
SENASTE FORSKNING & NYA HÄLSOFRÄMJANDE METODER 

 Vill du stoppa den psykiska ohälsan i skolan? 
Öka elevernas lärande? Behöver du evidens och 
hälsofrämjande metoder med dokumenterade 
effekter? Kom och lyssna på prisbelönta 
forskare och inspiratörer som ger de senaste 
forskningsresultaten. Ta del av framgångsrika 
metoder och få praktiska verktyg som du kan 
använda direkt i ditt arbete - för att stoppa den 
psykiska ohälsan i skolan och öka elevernas 
välmående.

- Så fick S:t Eriks gymnasiesärskola stillasittande elever till 
ökad rörelse med ökad gemenskap över klassgränserna

- Trender för barn & ungas psykiska hälsa, så kan elevhäl-
san skapa effektiva insatser!

- Hur kan du skapa förutsättningar för ökad psykisk hälsa, 
där trivsel och trygghet går hand i hand med lärandet. 

- Ta del av evidensbaserade metoder med dokumentera-
de effekter på elevers psykiska hälsa

- Hur påverkar sömn och livsstil elevers psykiska hälsa?

FÖRELÄSARE
- Eva Randell - 

Forskare, Dalarnas Universitet

- Jenny Lundkvist - 
 Idrottslärare & Samordnare, 
S:t Eriks Gymnasiesärskola

- Gita Hedin - 
 Forskare, Högskolan Kristianstad

- Fredrik Thelander - 
Nationell samordnare, Reacta

- Tikki Stanic - 
Trygghetsansvarig & Skolkurator, 

Visättraskolan



PROGRAM

GODA SKÄL ATT DELTA
FÅ FUNGERANDE HÄLSOFRÄMJANDE METODER MED 
DOKUMENTERADE EFFEKTER

LYSSNA TILL INNOVATIVA PROJEKT OCH PROVA 
KONKRETA ÖVNINGAR

FÅ PRAKTISKA VERKTYG SOM GÅR ATT APPLICERA 
DIREKT I VERKSAMHETEN

09:15 Registrering & fika

09.30 Välkomna! 

Hur kan vi stoppa den psykiska ohälsan och samtidigt öka 
elevernas välmående och lärande? Forskningen visar enigt att 
hälsa och lärande går hand i hand men hur kan skolan arbeta för 
att nå dit? Vilka metoder fungerar och vad finns det för effekter, 
fallgropar och evidens? Välkommen till en dag där vi utifrån ett 
salutogent perspektiv tittar på elevers psykiska hälsa och hur vi 
kan öka våra elevers välmående och lärande. 

10:00 Psykisk hälsa, trivsel och ökade
kunskapsresultat

Visättraskolan har gjort en spännande resa från att vara en 
skola med dåligt rykte och svaga resultat till att bli en skola som 
både elever och vårdnadshavare söker sig till. Nu är klasserna 
knökfulla och trivseln har ökat liksom kunskapsresultaten. En 
avgörande pusselbit är satsningen på en prioriterad elevhälsa. 
Exempelvis har Visättraskolan en biträdande rektor med ansvar 
för elevhälsan. Skolan har också skapat ett trygghetsteam 
organiserat under elevhälsan som föreläsaren, Tikki Stanic, 
kurator och beteendevetare är ansvarig för. 

- Så gjorde Visättra för att öka lärandet och höja 
kunskapsresultaten
- Hur kan du skapa förutsättningar för ökad psykisk hälsa, där 
trivsel och trygghet går hand i hand med lärandet. 

Under det senaste året har Visättraskolan fått ta emot 
många studiebesök för att berätta om sitt framgångsrika 
elevhälsoarbete. Skolan har även lyfts fram som ett gott exempel, 
bland annat av Skolinspektionen, i TV 4 Nyhetsmorgon, P1-
morgon och i rapporten av Stiftelsen Friends, på hur man 
kan minska otrygghet, utanförskap och konflikter genom ett 
prioriterat trygghetsarbete. Under denna föreläsning kommer du 
att få ta del av hur Visättraskolan organiserat sitt trygghetsteam 
med fokus på deras rastverksamhet, insatsen #roligareraster.

11:00 Paus ooch nätverkande

11:30 Tonårspojkars psykiska hälsa – att hantera känslor,
maskuliniteter och subjektiv social status

Det finns lite forskning gällande hur tonårspojkar uppfattar
och upplever hälsa och vad som bidrar till hälsa. Eva Randell
har via sin avhandling om tonårspojkars hälsa genomfört tre
delstudier om vad tonårspojkar ser som viktigt i att uppnå
hälsa och välbefinnande. Av forskningsresultaten framkommer
att sambanden mellan subjektiv social status i skolan,
socioekonomisk status och självskattad hälsa är viktiga delar och
hälsa som begrepp både tar holistiska och separata uttryck.

- Vilket värde har känslomässiga och relationella aspekter för
hälsan?
- Hur ser relationen mellan psykisk och fysisk hälsa ut för unga
Tonårspojkar och hur påverkar normer och värderingar hälsan

Eva Randell är universitetslektor socialt arbete vid Högskolan i
Dalarna. Eva har en mångårig bakgrund inom socialtjänsten och 
skolan med fokus på ungdomar. 2016 släppte Eva avhandlingen 
Tonårspojkars hälsa - att hantera emotioner, maskuliniteter och 
subjektiv social status. 

12:20 Lunch på egen hand

NYHET!

 
GÅ 

GRATIS 
  MED KOMPETENSSTÖD

 
KÖP 

LUNCH 
  MED KOMPETENSSTÖD



13.30 Reactas modell - stöd & kunskap i det hälsofrämjande 
arbetet

Ta del av en beprövad modell med dokumenterade effekter av 
hur ett hälsofrämjande arbete i skolan ökar sammanhållningen, 
tryggheten och den generella psykiska hälsan i skolan. Prova på 
hur ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete kan startas. Ta del 
av hur din skola kan arbeta hållbart och långsiktigt med att starta, 
driva och utveckla hälsoråd på skolan. 

- Ta del av hundratals skolor samlade erfarenheter och effekter 
med modellen och börja arbeta framgångsrikt direkt. 
- Så kan skolan få stöd att hållbart och långsiktigt starta, driva, 
utveckla och utvärdera hälsoråd på skolan. 

Fredrik Thelander är nationell samordnare på Reacta och 
presenterar här hur skolor över hela landet arbetar med Reactas 
modell med dokumenterade positiva effekter på elevernas 
psykiska hälsa. Fredrik har över 20 års erfarenhet av att arbeta på 
nationell och kommunal nivå med barn och ungas hälsa & fritid.  
Framförallt för barn & unga med funktionsvariationer. 

14.00 Från stillasittande till ökad rörelse- hälsa på 
elevers villkor

S:t Eriks Gymnasiesärskola har startat ett hälsoarbete med 
ett starkt elevinflytande som utvecklats till rastaktiviteter på 
elevernas villkor. Resultatet är att elever som annars sitter mycket 
stilla på rasterna har ökat sin rörelse. 

- Så skapar du motivation hos eleverna att stärka sin hälsa
- Att stötta och skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete 
på skolan
- Framgångsfaktorerna för hälsoråd på gymnasiesärskola

Jenny Lundkvist är idrottslärare och samordnare på skolan för 
hälsorådet Fredagsmysklubben. Med utmatningen med elever 

som har svårt att uttrycka sig har hon och skolan gjort det möjligt 
för hälsorådet att göra hälsofrämjande aktiviteter på deras villkor. 
Effekterna är ökad motivation hos eleverna, samarbete över 
klassgränserna som gjort att elever som annars sitter stilla har 
ökat sin rörelse. 

14.30  Workshop 

Hur kan du använda dagens forskning och praktik på din skola för 
framgångsrikt hälsofrämjande arbete?

15.00 Fika och nätverkande

15.30 Dags att låta skärmarna sova

Hur påverkar skärmtid och mediavanor elevers sömn och fysiska 
aktivitet? Vilka resurser finns i elevers vardag för att hantera dessa 
utmaningar? Gita Hedin presenterar sin forskning om relationen 
mellan mediavanor, sömnlängd och minskad fysisk aktivitet. 
Under föreläsningen får vi konkreta tips och verktyg hur ni kan 
skapa resurser för ett hälsofrämjande arbete för att möta dessa 
utmaningar. 

- Hur påverkar skärmtid elevers sömn och välbefinnande?
- Vilka insatser för minskad skärmtid är hållbara enligt eleverna 
själva?

Gita Hedin är doktorand i Folkhälsovetenskap vid högskolan i 
Kristianstad och utbildad Folkhälsopedagog. Gitas forskning 
handlar om relationen mellan sömn och mediavanor samt hur 
detta kan kopplas till minskad fysisk aktivitet. 

16.20 Workshop - fortsättning 

17.00 Dagen avslutas

Reacta är en ideell riksorganisation för ungas hälsa som består av elever, skolsköterskor, 
specialpedagoger, kuratorer, rektorer, skolpsykologer och lärare. Vi arbetar hälsofrämjande med 

den evidensbaserade hälsorådsmodellen. Med stöd från Folkhälsomyndigheten stärker vi skolans 
hälsofrämjande arbete.

SAGT OM KURSEN
”EN INSPIRERANDE DAG PÅ ALLA SÄTT, INTE 

OFTA MAN ÄR PÅ EN KONFERENS OCH ÄR NÖJD 
MED HELA INNEHÅLLET.”

”OERHÖRT BRA OCH INSPIRERANDE. 
FANTASTISKT NÄR METODER ÄR 

EVIDENSBASERADE!”

”SAMTLIGA FÖRELÄSARE VAR KANONBRA OCH 
JAG ÖNSKAR ATT HELA MIN SKOLAS PERSONAL 

KUNNAT FÅ HÖRA DETTA. 
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08-940 410

elevhalsa@reacta.se
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hälsorådsmodellen. Med stöd från Folkhälsomyndigheten stärker vi skolans hälsofrämjande arbete.
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BLI STÖDMEDLEM                     
√ Kostnadsfria nätverksträffar

√ Kostnadsfria samordnarutbildningar

√ Samla kompetensstöd och betala

    • kursavgifter

    • resor

    • logi

√ Rabatt på inspirationsdagar

√ Rabatt på handledning 

√ Söka hälsoprojekt

Bli stödmedlem - få 2000 kr i kompetensstöd. 
Läs mer på reacta.se

Kursavgift
3500 kr eller gratis med kompetensstöd

Boka tidigt
Gå 4 för 3! Boka senast 21 mars

Ingår
Fika & dokumentation

Plats
Stockholm - Allaktivitetshuset i Sundbyberg

Datum
21 april

Målgrupp
För dig som arbetar i grundskolan eller i 
gymnasiet som skolsköterska, lärare, kura-
tor, idrottslärare, skolledare, skolpsykolog, 
specialpedagog m.fl. 

INFORMATION                     
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STOPPA PSYKISK OHÄLSA I SKOLAN
SENASTE FORSKNINGEN & NYA HÄLSOFRÄMJANDE METODER


