
Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kompetens- 
utveckling som syftar till att utveckla ett mer förebyggande  
och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Stödmaterial  
elevhälsa består av:

•  nätbaserad kurs
•  handledning med reflektionsunderlag
•  material som är framtagna utifrån vår samverkan  

med forskare

 
Stödmaterial elevhälsa erbjuder skolor stöd att utveckla ett mer före-
byggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Stödmaterial 
elevhälsa vänder sig i första hand till rektor och den samlade elev-
hälsan som tvärprofessionellt team. Det kan användas tillsammans 
med lärare, övrig skolpersonal och andra som är intresserade av att 
utveckla elevhälsoarbete på skol- och huvudmannanivå. Stödmaterial 
elevhälsa går att ta del av i sin helhet på www.spsm.se/stodmaterial-
elevhalsa

Nätbaserad kurs
Kursen ”Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för 
likvärdig utbildning” erbjuder en struktur för att systematiskt utveckla 
hela skolans elevhälsoarbete. Under ett läsår får deltagarna stöd i att 
utveckla elevhälsan som team, stärka strukturer för samverkan inom 
elevhälsoteamet men också mellan elevhälsoteamet, lärare och övrig 
personal. Upplägget och innehållet ger skolor stöd i att organisera och 
utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela 
skolan.

Kursen vänder sig till rektor som ledare för skolans elevhälsoarbete 
tillsammans med elevhälsan som tvärprofessionellt team. Teamet kan 
bestå av fler yrkesfunktioner än vad som benämns i skollagen.
 
Handledning med reflektionsunderlag
”Det lilla ordet främst – ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt 
i skolan” är en handledning med reflektionsunderlag. Här finns frågeställ-
ningar och reflektionsunderlag som erbjuder en struktur för gemensamma 
diskussioner inom elevhälsan men också i samverkan mellan elevhälsan, 
lärare och övrig skolpersonal.

Som komplement finns reflektionsunderlagen från handledningen, 
Pyramiden, Spelet, Rummet och Hjärtat, även som laminerade underlag. 
De kan läggas på bordet som stöd vid gemensamma diskussioner.

På vår webbplats finns inspirationsfilmer där skolor delar med sig 
av hur de har använt sig av reflektionsunderlagen, se www.spsm.se/
stodmaterial-elevhalsa.

Utveckla skolans elevhälsoarbete
Hur kan elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande? Hur kan samverkan mellan 
elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal utvecklas i det gemensamma uppdraget kring hälsa 
och lärande? Och vad behöver samordnas för ett mer hållbart elevhälsoarbete över tid?  

Det lilla ordet främst – ett förebyggande  
och hälsofrämjande arbetssätt i skolan
Artikelnummer: 00034. Pris: 125 kr exkl. moms

Pdf kan laddas ner från www.spsm.se/webbutiken
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HANDLEDNING

Reflektionsunderlag – komplement till  
handledningen Det lilla ordet främst
Artikelnummer: 00812. Pris: 50 kr exkl. moms

Pdf kan laddas ner från www.spsm.se/webbutiken

Reflektionsunderlag
– komplement till handledningen Det lilla ordet främst

Innehåll:
• Pyramiden, Spelet, Rummet och Hjärtat i form av laminerade samtalsstöd

Artikelnummer: 00812
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En likvärdig utbildning för alla
Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar  
lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder  
specialpedagogiskt stöd till förskolor och skolor i hela landet, svarar på 
frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver flera specialskolor, 
fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Vi har också i uppdrag att 
sprida forskningsresultat som är relevanta för det specialpedagogiska 
området. I den här skriftserien låter vi olika svenska forskare berätta om  
sin forskning inom olika teman.  

Vill du ta del av mer aktuell forskning? På vår webbplats hittar du bland 
annat fler skrifter, rapporter och forskningsutblickar.  

spsm.se/fou 
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Samverkan med forskare
I ”Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi” skriver fyra forskare 
varsin utvecklingsartikel om skolors förutsättningar för elevhälsoarbete.  
De har alla specialkompetens kring forskningsperspektiv som är  
betydelsefulla för arbetet med ett förändrat elevhälsoarbete. Forsknings- 
perspektiven belyser pedagogik och specialpedagogik, tvärprofessionellt 
arbete, rektors roll och organiseringsstruktur. Utöver sin egen forsknings- 
erfarenhet tar de sin utgångspunkt i dokumentation från den nätbaserade 
kursen ”Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för 
likvärdig utbildning”. Författare: Eva Hjörne, professor, Göteborgs 
universitet, Ingrid Hylander, docent och leg. psykolog, Karolinska  
institutet, Pia Skott, fil. dr, Stockholms universitet, och Monika  
Törnsén, fil. dr., Umeå universitet.

På vår webbplats finns en film där forskarna beskriver viktiga aspekter 
för utveckling av elevhälsoarbete utifrån sina respektive forskarperspektiv, 
se www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa.

I ”Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete” presenteras en upp-
följande studie som två forskare har genomfört i skolor som har del-
tagit i den nätbaserade kursen. I rapporten beskrivs två modeller: en 
för samordning av skolans elevhälsoarbete och en för utveckling av 
elevhälsoteam. Avslutningsvis beskrivs hur dessa kan användas för att 
förstå och identifiera grundläggande förutsättningar för ett främjande 
och förebyggande elevhälsoarbete som uppfattas positivt av såväl  
elevhälsoteam som rektorer, lärare och övrig skolpersonal. 

Författare: Ingrid Hylander, docent och leg. psykolog, Karolinska 
institutet och Pia Skott, docent och fil. dr, Stockholms universitet.

Vi hjälper dig
Du vet väl att du kan få stöd av oss på Specialpedagogiska skol-
myndigheten när du planerar kompetensutveckling med hjälp av 
våra material? 
Ansök på webbplatsen www.spsm.se/specialpedagogisktstod


