Inventering av publikationer från Skolverket/ Myndigheten
för Skolutveckling med anknytning till barn- och elevhälsa
Publikation

År/Sidor

Innehåll

Bokbox Hedersord - Om din
skolas ansvar och möjligheter i
frågor om heder, familj, kön
och makt

2007

Innehåller några verktyg som kan underlätta för
skolor att komma igång med ett långsiktigt
förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck. Stödmaterial till elevhälsan:
Hedersrelaterat våld och förtryck - ett
kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården
(Länsstyrelsen Skåne). Boken innehåller konkret
stöd och råd för personal (bl.a. rektor och lärare)i
akuta situationer genom bland annat checklistor
för olika verksamheter.

Granskning av utvärderingar
av program mot mobbning år
2007

2007

En del av Skolverkets uppdrag att kartlägga de
program som är vetenskapligt utvärderade.

Granskning av utvärderingar
av program mot mobbning år
2007 - Kartläggning

2007

Information från Barn- och
elevombudet

2007

Allmänna råd och kommentarer
- För arbetet med att främja
likabehandling

2006

Inkludering av elever

2006

Framväxten av inkluderingsbegreppet inom
ramen för ett politiskt-filosofiskt-demokratiskt
perspektiv där delaktighet och gemenskap är
centrala världen beskrivs. Inkluderingsbegreppet
växer fram i USA och används för att markera en
ny syn på elever i behov av särskilt stöd.

Skolan är det bästa jag har! Om
skolans betydelse för
asylsökande barns hälsa

2005

Skrift som vänder sig till personal som möter
asylsökande barn inom förskoleverksamhet,
skola och skolbarnsomsorg.

Elever som behöver stöd men
får för lite

2005

(27 s)

(20 s)

(6 s)

(36 s)

(15 s)

(55 s)

Rapporten fokuserar på program som används
för att motverka mobbning.
Information om Barn- och elevskyddslagen och
BEO för barn och elever (broschyr).
Råden grundar sig, förutom på skollagen, på
lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering
och annan kränkande behandling av barn och
elever som trädde i kraft den 1 april 2006.

Vilka elever får inte det stöd de har rätt till? Vad
kan det bero på? Hur kan det förstås i ett större
sammanhang? I den här rapporten har tio skolors
arbete granskats av forskare vid Göteborgs
universitet. De har även studerat hur
skolpersonal, elever och föräldrar upplever
arbetet med detta.

Tänk långsiktigt

2004
(127 s)

Olikas lika värde

2003
(82 s)

Starkare än du tror

2003
(150 s)

”Det måste va’sånt som får
en att fundera mera”

2003

Kartläggning av
åtgärdsprogram och särskilt
stöd i grundskolan

2003

Kvalitetsarbete inom elevvård

2002

(26 s)

(100 s)

(108 s)

Är Pippi Långstrump en
hälsoupplysare eller hälsorisk?

2002

Att arbeta med särskilt stöd några perspektiv

2002

Skolan - en arena för mobbning

2002

(194 s)

(127 s)

(145 s)

Elevers ohälsa - hur mäter vi

2002

I rapporten, som har tagits fram gemensamt av
Skolverket, Socialstyrelsen och Statens
folkhälsoinstitut, presenteras en
samhällsekonomisk modell för att analysera
värdet av förebyggande insatser när det gäller
barns och ungdomars psykiska hälsa.
Stödmaterial och vägledning för ett arbete mot
mobbning och kränkande behandling.
En bok om hur skolor kan stötta flickor och
familjer. Med utgångspunkt i människors
vardagliga erfarenheter reflekterar vi över
värderingar och kulturmöten, i och utanför
skolan. Lärare, skolledare och föräldrar berättar
om skolans möjlighet att bygga broar.
Om hälsoarbete i skolan - från direktiv till
perspektiv. Materialet presenterar ett sätt att
betrakta och analysera arbetet med hälsa i skolan.
Undersökningen som omfattar dels en
enkätstudie med drygt 1000 deltagande skolor,
dels två fallstudier av tio skolor, visar att stödet
ser skiftande ut i skolorna.
Ett seminariematerial som tagits fram till
konferenser som handlar om att arbeta med
särskilt stöd. Syftet är att ge en bakgrund till
framväxten av kvalitetsarbete och dess betydelse
inom skolan, samt att ge exempel på hur man kan
arbeta med konkret kvalitetsarbete inom elevvård
och skolhälsovård.
Idag utvecklar skolor nya arbetssätt om hälsa.
Det handlar om hur hela skolan mår, både elever
och personal. Arbetet bygger på att engagera
eleverna själva genom att låta undervisningen
utgå från deras behov. Denna antologin ger olika
författare sina infallsvinklar på hälsoarbetet i
skolan.
Fem skribenter presenterar olika aspekter och
perspektiv på arbetet med att ge barn och elever
särskilt stöd i barnomsorg och skola. Syftet är att
ge tankeperspektiv som stöd för det egna
kvalitetsarbetet.
Vad säger forskningen om mobbning?
Forskningsöversikten "Skolan - en arena för
mobbning" försöker ge svar på detta och bilda
underlag för en fördjupad diskussion kring själva
problemet med mobbning.
En kartläggning och behovsinventering av och

den?

förslag till statistiska uppgifter om elevers ohälsa
kopplat till skolan som arbetsmiljö

Tillsyn av kränkande
behandling

2002

Min uppgift är att knyta ihop
det...

2001

Att arbeta med särskilt stöd
med hjälp av åtgärdsprogram

2001

Att utveckla skolhälsovården

1996

(32 s)

(40 s)

(18 s)

(49 s)
Kartläggning av fortbildning
för skolhälsovårdspersona

1996

Kränk mig inte

1996

(40 s)

(16 sid.)

En sammanfattande analys av Skolverkets tillsyn
inom området kränkande behandling under åren
2000-2001.
Material för rektorer. Om kvalitetsgranskningen
av tre områden: mobbning och annan kränkande
behandling, undervisningen om sexualitet och
samlevnad samt tobak, alkohol och narkotika.

Behandlar arbetet med åtgärdsprogram,
vilket är skolans hela ansvar även om
den enskilda eleven är i fokus. Den
behandlar när och hur man ska använda
sig av åtgärdsprogram och hur man
utvärderar dem.
Skriften diskuterar olika aspekter på begreppet
kvalitet och ger en provkarta på olika metoder
och arbetssätt som idag används i kvalitetsarbetet
inom hälso- och sjukvård.
Skriften redovisar en uppföljning av
skolsköterskors och skolläkares deltagande i
fortbildning under tre år.
Berättar om hur olika skolor arbetar för att
förebygga och åtgärda mobbning samt vad som
kommit fram i forskningen (broschyr).

Studieresultat och social
bakgrund

1995

Beskrivning av vad forskningen om eventuella
samband mellan social bakgrund och
studieresultat kommit fram till.

Skolhälsovården - en
utvärdering "Nära och gratis"

1994

En utvärdering av skolhälsovårdens
förutsättningar och funktioner.

Skolhälsovården i praktiken

1994

(96 s)

(45 s)

Denna rapport är en bilaga till Skolverkets
publikation Skolhälsovården - en utvärdering
"nära och gratis". Innehållet är en mera detaljerad
del av de 5 fallstudier som presenterades
kortfattat i huvudrapporten.

