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Om framtiden: 
________________________

En spaning om hur vi kan skapa 
en hälsofrämjande skola

 
________________________

Från en tragisk historia till en ”rolig”… 

Martin Karlberg

Hälsa: 

1.  Fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande

2.  Inte nödvändigtvis kompatibelt med: 
1.  Arbetslöshet/bidragsberoende
2.  Utanförskap
3.  Missbruk
4.  Kriminalitet

Minskar risk: 
•  Goda relationer till lärare
•  Goda kamratrelationer 
•  Sociala färdigheter
•  Läsförmåga
•  Goda skolprestationer
•  Fullständiga betyg
•  Närvaro i skolan

Varför prevention i skolan?

1.  Når alla
2.  Når alla tidigt
3.  Skolans kortsiktiga mål och 

samhällets långsiktiga mål nås på 
samma sätt i klassrummet

Skolans uppdrag

1.  Kunskaper och fakta
2.  Fostran
3.  Trygghet, rutiner, struktur
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Skolans förutsättningar
•  Undervisning och kunskap har negligerats 

till förmån för elevaktiva och tematiska 
arbetssätt samt övning av generiska 
färdigheter

•  För lite forskning om mobbning och 
närvaro 

•  För lite fokus på effektiva arbetssätt

 

Liten 

Medel 

Stor 

0 

0.2 

0.5 

0.8 

Undervisning via arbetslag 0,19 

Elev bestämmer inlärning 0,04 
Åldersblandade klasser 0,04 
Helordsmetoden vid läsinlärning 0,06 

Motorisk träning vid läsinlärning 0,08 
Mentorskap  0,15 

Problembaserad inlärning 0,15 

Mer resurser 0,23 
Individualiserad undervisning 0,23 

Ineffektiv skola (Hattie, 2009)

Vad driver skolan? 
1.  Ideologi snarare än effektforskning 
2.  Ideologi är nödvändig 
3.  Effektforskning är också nödvändig 
4.  Onödig dikotomisering 

Effektiv skola (Hattie, 2009)

Liten 

Medel 

Stor 

0 

0.2 

0.5 

0.8 

Utvärdering av lärare (Feedback) 0,90 

Social träning 0,40 

Hur? 
1.  Kollegialt lärande à undervisning 
2.  Ledarskapsutbildning och -fortbildning 
3.  Extra anpassning och särskilt stöd TIDIGT 
4.  Intresse för evidens 

Snabbare undervisning för snabba elever 0,88 
God ordning i klassrummet 0,80 

Feedback till elever 0,73 

Direkt undervisning 0,59 

Omfattande stöd till svaga elever 0,77 
Ämnesundervisning utspridd över tid 0,72 

Meta-kognitiva strategier för inlärning 0,69 
Fonetisk träning vid läsinlärning 0,60 

Lärare har tydliga mål med lektioner 0,56 

•  Goda relationer 
•  Tydligt och effektivt ledarskap 
•  Rutiner, struktur och 

förutsägbarhet 
•  Trygghet och arbetsro 

•  Färdigheter, fakta och kunskaper 
•  Fostran, värden och demokrati 

•  Kritiskt tänkande 
•  Kreativitet 
•  Problemlösning 
•  Självständighet 

Förutsättningar för en 
hälsofrämjande skola
…trygghet
…goda relationer 
…förutsättningar för lärande
…fokus på lärande
…arbete med sociala färdigheter
…intensivt arbete med närvaro
…alla ska gå i en likvärdig skola med elevhälsa
…metodutbildning för pedagogikforskare
…mycket mer pengar till effektstudier

Hinder mot en 
hälsofrämjande skola
…fastnar i dikotomier
…tror att elever lär sig bäst på egen hand
…hoppar på olika pedagogiska trender
…tror att skolan måste förändras 

fundamentalt
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En läkare, en ingenjör 
och en lärare… 
•  Gurukul: 4000 år

•  (För) stor förändringsbenägenhet  
•  Okritisk acceptans av metoder 


