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Introduktion till 
lärarhandledningen 
Lärarhandledningen vänder sig till dig som leder kursen hälsopedagogik på 
Barn- och fritids- eller Vård- och omsorgsprogrammet och som använder 
boken Hälsopedagogik. Lärarhandledningen är även avsedd att användas i 
samband med personalfortbildning. 

Syftet med lärarhandledningen är att 

• vara ett stöd i planering och genomförande av kursen hälsopedagogik 
utifrån boken Hälsopedagogik 

• inspirera och ge tips vid planering av kapitlen i boken Hälsopedagogik  

• relatera bokens innehåll till ämnes- och kursplan 

• ge exempel på instuderings- och fördjupningsuppgifter 

• visa på förslag hur språkstöd kan integreras i undervisningen. 

Som författare betonar vi att de didaktiska förslag, exempel på uppgifter, tips 
om lektionsplaneringar m. fl. är exempel och idéer som fungerar som stöd vid 
genomförande av kursen. 

Ämnes- och kursplan 
Boken, liksom lärarhandledningen, utgår från ämnesplanens ”Undervisningen 
i ämnet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla” och kursplanens 
”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll” genom att: 

• spegla ”hälsa” i relation till individ, grupp och samhälle 

• eleven ges möjlighet att genomföra relevanta uppgifter inom yrket 
utifrån att planera, genomföra och följa upp/utvärdera 

• det teoretiska innehållet ska omsättas till praktik och kopplas till aktuell 
yrkesroll. 

Texten som följer är ämnesplanen och kursplanen för ämnet Hälsa och kursen 
Hälsopedagogik 
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Hälsa 
Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, 
socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande 
arbete utifrån ett individ-, grupp och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från 
ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse. 

Ämnets syfte 
Undervisningen i ämnet hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 
om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om folkhälsopolitiska mål och 
folkhälsoarbetets framväxt, innehåll och vad som styr detta. Undervisningen 
ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta hälsofrämjande utifrån 
ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att förstärka det friska och se 
människan som en resurs för eget välbefinnande. 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och hur 
goda arbetsförhållanden kan skapas. De ska dessutom ges möjlighet att 
utveckla insikt om den egna livsstilen och förmåga att utföra handlingar för 
ett ökat välbefinnande och en positiv självbild. 

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. 
Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna 
ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska 
sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera 
centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder. I 
undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att 
kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor. 

Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande: 
1. Kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och 
livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan. 
2. Kunskaper om folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande 
metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter. 
3. Kunskaper om ergonomi samt förmåga att ergonomiskt anpassa sina 
rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer kan anpassas till 
människan. 
4. Förmåga att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet. 
5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr hälsoarbetet samt 
förmåga att arbeta utifrån dessa. 
6. Förmåga att arbeta med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt på ett 
yrkesetiskt sätt. 
7. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika 
former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt 
undersökningar på individ-, grupp- och samhällsnivå. 
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8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av 
hälsa och hälsofrämjande arbete. 
9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och 
pedagogiskt leda människor i olika situationer. 

Hälsopedagogik, 100 poäng, 
Kurskod: HALHAL0 
Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1—2 och 4—9 under rubriken 
Ämnets syfte. 
Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

• Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur 
ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv 
samt ur sociala och kulturella aspekter. 

• Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på 
individ-, grupp- och samhällsnivå. 

• Innebörden av ett salutogent förhållningssätt. 

• Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.  

• Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors 
hälsa. 

• Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel 
motion, rekreation och kost, samt droger och stress. 

• Kriser och krishantering. 

• Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för 
folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå. 

• Metoder för att analysera människors hälsotillstånd. 

• Kritisk bearbetning av information från olika källor. 

• Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. 

Betyget E 
Eleven beskriver översiktligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor 
och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på 
faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver eleven 
översiktligt folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, 
grupp- och samhällsnivå. I beskrivningarna använder eleven med viss 
säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar 
enkla slutsatser. 
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Eleven redogör översiktligt för olika lagar och andra bestämmelser som 
styr verksamheter och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt 
arbete. 

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter 
och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven 
uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet. I arbetet söker och 
bearbetar eleven med viss säkerhet information från olika källor samt 
värderar dem med enkla omdömen. 

Eleven utvärderar uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen 
utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga 
alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom gör 
eleven en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I 
dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. 

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och 
handlingar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter 
samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar 
med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. 

Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. 

Betyget C 
Eleven beskriver utförligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor 
och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på 
faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver eleven utförligt 
folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och 
samhällsnivå. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala 
begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar välgrundade 
slutsatser. 

Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr 
verksamheter och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete. 
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och 
aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven 
uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet. Eleven diskuterar utförligt 
sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid 
sitt eget handlande. I arbetet söker och bearbetar eleven med viss säkerhet 
information från olika källor samt värderar dem med nyanserade omdömen. 

Eleven utvärderar uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade 
omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt 
möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom 
gör eleven en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I 
dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. 

Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och 
handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina 
åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt 
kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. 

Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 
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Betyget A 
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors hälsa, hälsorelaterade 
levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också 
exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver 
eleven utförligt och nyanserat folkhälsoarbete och hälsofrämjande 
arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. I beskrivningarna använder 
eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa 
samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika lagar och andra 
bestämmelser som styr verksamheter och tar med säkerhet utgångspunkt i 
dessa i sitt arbete. 

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter 
och aktiviteter utifrån syfte och mål. I planeringen identifierar eleven 
kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under 
genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och 
aktiviteterna med viss säkerhet samt anpassar vid behov genomförandet 
till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin 
egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt 
eget handlande. I arbetet söker och bearbetar eleven med säkerhet 
information från olika källor samt värderar dem med nyanserade omdömen. 

Eleven utvärderar uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade 
omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt 
och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov 
förbättringar. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig 
dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen 
använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, 
värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade och 
nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. 
Eleven interagerar, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och 
möten med människor. 

Läromedlet Hälsopedagogik 
Kapitlen i Hälsopedagogik bygger på en enhetlig struktur. Den ser ut enligt 
följande: 

• Ord, begrepp och kunskapsområden. Inledningsvis i varje kapitel finns de 
ord, begrepp och kunskapsområden samlade som tas upp i kapitlet. Med 
”ord” avses ord som har en enhetlig betydelse, ett begrepp kan ha flera 
betydelser och ett kunskapsområde visar på ord eller begrepp som 
hänger samman.  

• Lärtext beskriver dels fakta, dels olika perspektiv och teorier inom 
ämnesområdet. Inskjutet i slutet av stycken finns reflekterande frågor 
med syfte att eleven ska tänka till vad hen läst och ibland också göra ett 
eget ställningstagande inom yrkesrollen.  
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• Repetera, resonera och sök. Uppgifterna under rubriken ”Repetera, 
resonera och sök” är för såväl instudering som breddning och fördjupning 
inom kursen. Med uppgiften ”Repetera begreppen” säkerställs att eleven 
inhämtat tillräckliga kunskaper för att nå ett godkänt betyg. Under 
rubriken ”Pröva på” finns uppgifter där eleven själv ska praktisera en 
kunskap.  

• Självskattningsuppgift. Med denna uppgift skattar eleven själv sina 
kunskaper och relaterar dem till aktuellt kunskapskrav i kursen, till det 
centrala innehållet i ämnet och till sin språkutveckling. 

Några arbetsformer 
Upplägget i lärarhandledningen och boken möjliggör olika pedagogiska, 
didaktiska och metodiska val och stödjer flera lärstilar. Några sätt att arbeta 
med Hälsopedagogik är följande. 

• Förslag 1. Eleverna utgår från ”Ord, begrepp och kunskapsområden”. De 
väljer några begrepp och formulerar därefter frågeställningar. Dessa 
besvaras med hjälp av boken och, när det finns behov, med hjälp av att 
söka vidare på internet.  

• Förslag 2. Gemensam genomgång av begreppslistan. Därefter läser 
eleverna hela eller delar av texten i kapitlet. Eleverna arbetar med 
uppgifterna i kapitlet. Faktakunskapen skattas med uppgift 1 under 
rubriken ”Repetera, resonera och sök” i slutet av varje kapitel.  

• Förslag 3. Kopplingar till yrkesrollen. Text i kapitlet väljs ut. Eleverna 
skapar en praktisk arbetsuppgift inom yrket, exempelvis en lekaktivitet 
för barn eller en social aktivitet för en grupp äldre. De börjar med att 
planera uppgiften för att sedan genomföra den i ett rollspel eller i 
samband med en APL. Slutligen följer de upp och utvärderar hur 
resultatet av uppgiften blev och avslutar med en dokumentation.  

• Förslag 4. Många delar av kursen hälsopedagogik är utmärkta att arbeta 
tematiskt och ämnesövergripande med tillsammans med exempelvis 
ämnena SFI, svenska som andraspråk, svenska, främmande språk, 
samhällskunskap och historia. 

Språkstöd 
I Hälsopedagogik utgår författarna från att all undervisning ska vara 
språkutvecklande och att det finns språkstöd för elever med annat modermål 
än svenska. I Lgy 11 uttrycks detta med: “Läraren ska organisera och 
genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling.” Några utgångspunkter för, och exempel på, 
språkstöd och språkutveckling är att:  
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• skolan har en gemensam plan för språkstöd och språkutveckling och att 
undervisningen utgår dels från elevernas språknivå, dels från elevernas 
personliga erfarenheter. 

• ämnesundervisning integreras med exempelvis SFI, svenska som 
andraspråk och svenska och att det finns tillgång till stöd med 
förklaringar på modersmålet. 

• ämnen och kunskapsområden presenteras på olika sätt såsom med text, 
bilder, film, animeringar, appar, experiment, fältstudier, intervjuer, 
observationer etc. 

• bidra till att eleven skapar en djupare förståelse för området. Ett sätt att 
göra det är att läraren ger eleven möjlighet att utveckla och fördjupa sitt 
svar i dialog med läraren. Motsatsen till detta är att ställa en fråga till 
eleven, få ett svar och att sedan ge respons på svaret. 

• tydliggöra och låta eleverna aktivt arbeta med skillnaderna mellan fack-
/yrkes- och vardagsspråk men också att nya ord och begrepp kopplas till 
yrkesrollen och vardagliga situationer. 

• skapa kommunikativa lärmiljöer där eleverna är aktiva med att producera 
texter och att skapa förutsättningar till individuella samtal och 
gruppsamtal. 

• inleda varje kapitel med att utgå från begreppslistan i Hälsopedagogik. Gå 
igenom begreppen, förklara dem, visa på synonymer och motsatser, visa 
på samband, samtala och diskutera hur de används i vardagslivet och 
inom yrkesrollen. 

• Venndiagram. Diagrammet består av två eller flera cirklar som överlappar 
varandra. Eleverna läser två texter eller ser två bilder som speglar två 
olika perspektiv om det aktuella faktaområdet. I ena cirkeln fyller de i 
vad perspektiv 1 står för, i den andra vad perspektiv 2 står för. I den 
överlappande delen fyller de i likheterna mellan perspektiven. Ett 
exempel på Venndiagram inom kunskapsområdet teorier om hälsa är: 
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En diskussion i mindre grupper eller helklass följer med syftet att nå fram 
till att ett och samma kunskapsområde beskrivs på olika sätt men att det 
också finns likheter mellan dem.  

• Nyckelschema och tankekartor. Ett nyckelschema, eller begreppskarta, 
visar på de begrepp som är centrala inom ett kunskapsområde. Med pilar 
mellan begreppen åskådliggörs sambandet sinsemellan, dvs. hur ett 
begrepp länkas till ett annat. Notera att ”länken” har ord som binder 
samman de båda begreppen så att det går att läsa som en hel mening. 
Med tankekartan skapas en övergripande kunskap medan enbart en 
begreppskarta riskerar att fragmentisera kunskapsområdet. Ett exempel 
på begrepps- och tankekarta följer här: 

 

 

Ett alternativ är att eleverna själva skapar begrepps-/tankekartan, ett 
annat att lärare inför lektionen skrivit ned begreppen på små lappar. 
Dessa sätter eleverna upp på ett större papper och skriver in de samband 
de ser. För att göra tankekartor digitalt finns gratisprogram på internet. 

• Skrivmallar. För att stödja dokumentation av uppgifter används en 
skrivmall. Följande exempel utgår från uppgift 2 på s. 102 i 
Hälsopedagogik: 

 
Skrivmall 

• Planering 

• Före mötet gjorde vi en planering. Den innehöll…(här skriver eleven 
vidare) 

• Genomförande 
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• Mötet med eleverna gick till så här…(en beskrivning) 

• Uppföljning/utvärdering 

• Det positiva som hände under mötet var… 

• Under mötet hände några oväntade saker som ledde till… 

• Nästa gång vi gör ett liknande möte ska vi tänka på att… 

Språkstödjande planering 
• Steg 1. Välj en bild som visar på salutogent eller patogent förhållningssätt 

i en yrkesroll. 

• Steg 2. Låt eleverna fritt associera till bilden. Dokumentera 
associationerna gemensamt. 

• Steg 3. Diskutera i smågrupper vad som händer på bilden. Diskussionen 
utgår från den kunskap de har just nu. 

• Steg 4. Läraren ställer i en gemensam diskussion öppna frågor om bilden 
och visar fler bilder med samma situation. 

• Steg 5. Eleverna läser texten på s. 11 och 12 och markerar de ord och 
begrepp de inte förstår. 

• Steg 6. I en gemensam diskussion förklaras orden och kopplas till 
yrkesrollen och vardagliga situationer.  

• Steg 7. Eleverna formulerar egna frågeställningar som de vill arbeta vidare 
med och besvarar dem. 

• Steg 8. Redovisning såväl skriftligt som muntligt. 

Nio tips för introduktion av 
kursen 
Här följer några tips om hur kursen hälsopedagogik introduceras. Syftet med 
förslagen är att väcka elevernas intresse för området och att de får insikt om 
vikten av god fysisk och psykisk hälsa. Tips: 

Ett. Brev till mig själv om min personliga hälsa. Min hälsa nu, min ideala hälsa 
och mitt personliga mål. Självreflexion. 
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Två. Intervjua en kompis i klassen, familjen eller ”på stan” om frågor 
relaterade till hälsa och hälsovanor. 

Tre. Planera, genomföra och följa upp en hälsofrämjande aktivitet för klassen. 

Fyra. Inventering av området hälsa på internet, i sociala medier och i appar. 

Fem. Hälsa är också psykisk hälsa. Låt klassen gruppvis associera hur 
arbetsmiljön i klassen gynnar dem. Formulera i gemensamma punkter. Kan 
exempelvis utgöra en form av ”regelverk” hur samarbetet i klassen ska 
fungera. 

Sex. Hur använder jag (som elev) Hälsopedagogik? Låt eleverna bläddra i 
boken och välja ut något område de tycker är intressant.  

Sju. Associera till ett begrepp, exempelvis hälsa. Anteckna associationerna. 
Gör om till frågeställningar och arbeta vidare med dem.  

Åtta. Novell/roman/tidningsartikel som läses utifrån ett hälsoperspektiv.  

Nio. Musik, musiktext eller film om och för hälsa. Gemensam diskussion. 
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1. Salutogent 
förhållningssätt 

Innehåll 
Innehållet i kapitlet relateras till yrkesrollen och sammanfattas med: 

• Förhållningssätt visar på hur vi bemöter andra personer i yrkesrollen. 

• Det är viktigt att stödja och stärka individens ”friska sidor” –  ett 
salutogent förhållningssätt –  i motsats till när individen bemöts utifrån 
hens sjukdomar, skador eller funktionsnedsättning –  ett patogent 
förhållningssätt. 

• Det har skett en förskjutning inom yrkesrollerna från ett patogent 
förhållningssätt till ett salutogent. 

• Ett pedagogiskt förhållningssätt beskriver hur individer bemöts i 
yrkesrollen så att mötet blir lärande. 

• Kunskap enligt läroplanens terminologi är fakta-, förståelse-, färdighets- 
och ”förmåga att”- kunskap. 

• En behavioristisk teori om lärande är när individen lär sig det som belönas 
och undviker det som bestraffas. 

• Enligt konstruktivismen konstruerar individen själv sin kunskap. 

• Den humanistiska teorin om lärande menar att människan lär för att 
tillfredsställa sina behov och för att förverkliga sig själv. 

• KASAM (Känsla Av SAMmanhang) står för att sannolikheten ökar att 
individen skattar sin hälsa som god om hen har en känsla av 
sammanhang. Centrala begrepp i teorin är: begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. 

• Empowerment innebär att individen ges förutsättningar att själv få makt 
över sitt liv. Det kan också beskrivas som att individen är subjekt. 
Motsatsen till empowerment är paternalistiskt förhållningssätt där 
personalen tar ett alltför stort ansvar för individens hälsa. 

• Källkritik är att kritiskt granska och värdera trovärdigheten i källor som 
används. 
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Mål 
Kapitlet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:  

”Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.” och att ”kritiskt söka, 
bearbeta, värdera och använda information från olika källor.” 

I kapitlet behandlas främst följande centrala innehåll: 

”Innebörden av ett salutogent förhållningssätt” och ”Kritisk bearbetning av 
information från olika källor.” 

Förslag på introduktion av 
kapitlet 
• Utgå från den historiska beskrivningen under rubriken ”DÅ OCH NU” på s 

13 i Hälsopedagogik. Låt eleverna beskriva, diskutera och ta ställning till 
ett av de två synsätten.  

• Diskutera frågeställningen ”Vad förväntas det med mitt bemötande av 
brukare/elever i min yrkesroll?”. Utgå från ett salutogent 
förhållningssätt.  

• ”Hur lär sig människan?”. Låt eleverna diskutera och formulera sin egen 
teori om lärande. Läs därefter de teorier som beskrivs i boken. Som stöd 
för uppgiften finns påståenden att ta ställning till på s. 20. 

• Hemuppgift inför studierna: eleverna söker på internet efter ”salutogent 
förhållningssätt”. Låt varje elev göra en kort presentation med källa av 
vad man funnit. Diskutera vidare i klassen. 

• Använd bilden på s. 8 –  9. Låt eleverna skriva ned ord om hälsa och 
lärande som de associerar till den. Strukturera och förklara 
associationerna/orden tillsammans utifrån ett salutogent och ett 
pedagogiskt förhållningssätt. 

• Gör en begrepps-/och tankekarta. Utgå från listan med begrepp på s. 10 
och situationer där interaktion och kommunikation är en nödvändighet i 
yrkesrollen. 

Efter introduktionen 
Exempel 1. Utgå från begreppen och förklara innebörden av dem. Låt eleverna 
formulera frågor utifrån begreppen. Använd boken för att söka svar och andra 
källor för eventuell fördjupning. 
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Exempel 2. Läs texten. Bearbeta den genom att arbeta med uppgifterna. 
Redovisning sker i kommunikativ form –  skriftligt eller muntligt. 

Språkstöd 
Förslag: vid läsning av texten i boken markerar eleven de ord hen inte förstår. 
Diskutera betydelsen i smågrupper och sedan gemensamt i klassen. Utgå från 
vardagslivet och yrkesrollen och ge exempel på hur begreppen används. 

Instuderingsfrågor  
1. Vad är ett salutogent förhållningssätt? 

2. Vad är ett patogent förhållningssätt? 

3. Vad är ett förhållningsätt? 

4. Vad är ett professionellt förhållningssätt? 

5. Vad är ett hälsofrämjande förhållningssätt? 

6. Vad är pedagogik? 

7. Vad är ett pedagogiskt förhållningssätt? 

8. Vad är en lärstil? 

9. Vad är fakta-, förståelse- och färdighetskunskap, och förmåga-att-
kunskap? 

10. Vad är en teori? 

11. Vilka tre pedagogiska teorier beskrivs? Hur lär sig människan enligt 
de tre teorierna?  

12. Vad betyder KASAM? Vad beskriver teorin? 

13. Vad är empowerment? 

14. Vad är ett paternalistiskt förhållningssätt? 

15. Vad är källkritik?  
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Fördjupande 
frågeställningar  
Exempel 1 
Eleverna formulerar frågor utifrån begreppslistan. Svar söks i boken och i 
andra källor för eventuell fördjupning. Betona vikten av att vara källkritisk (se 
s. 25). Exempel på frågeställningar är: 

• Vad är ett salutogent förhållningssätt? Svaret ger en beskrivning. 

• Vilka för- och nackdelar finns med förhållningsättet inom yrkesrollen? 
Svaret ger konsekvenserna –  dvs. för- och nackdelar. 

• Vilka faktorer styr förhållningssättet hos personalen på en arbetsplats? 
Ge flera exempel och förklara på vilket sätt de styr. Svaret ger 
bakgrund/orsaker/förklaringar på frågan. 

• Gör en sammanfattning och dra en slutsats. Ta egen ställning! Svaret ger 
en analys och möjlighet att sammanfatta/dokumentera. 

Exempel 2 
”Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska 
eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och 
pedagogiska sammanhang.” och eleverna ska utveckla ”Färdigheter i att 
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av 
hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” Exempel: 

Planering:  Efter att ha läst kapitlet formulerar eleverna 
frågor att ställa till en verksamhet.  

Genomförande:  Fältarbetet genomförs med intervjumetod. 

Dokumentation:  Sammanställning av insamlat material görs 
skriftligt, muntligt eller i form av rollspel. 

Uppföljning/utvärdering:  Några exempel på uppföljnings- och 
utvärderingsfrågor är: ”Fick vi det resultat som 
behövdes?”, ”Kan vi lita på svaren?”, ”Vad 
fungerade bra i arbetet?” och ”Vad fungerade 
mindre bra?”. 
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Självskattning 
Eleven gör en självskattning efter att ha jobbat med kapitlet. Den ger en bild 
av vad hen kan och vad som behöver kompletteras för att nå kunskapskraven. 
Den visar även på med vilken kvalitet målet är nått. 

1. Eleven skattar sin kunskap på skalan som finns på s. 27. 

2. Eleven skattar hur väl, dvs. med vilken kvalitet, hen uppfyllt 
kunskapskraven: ”Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.” och 
”Kritisk bearbetning av information från olika källor.”  

3. Följ upp elevens skattning i ett samtal individuellt eller i mindre grupp. 

4. Samtala även om elevens språkutveckling. Exempelfrågor: ”Vilka nya ord 
och begrepp har du lärt dig?”, ”Vad betyder de?” ”Hur används de i 
vardagslivet?” och ”Hur används de i yrkesrollen?”.  
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2. Hälsa 

Innehåll 
Innehållet i kapitlet relateras till yrkesrollen och sammanfattas med: 

• I undersökningar beskriver individer sin hälsa huvudsakligen på tre sätt: 
att man inte är sjuk, att hälsan är en tillgång i livet och att hälsa är att 
vara i form fysiskt, psykiskt och socialt. 

• Hälsa som tillstånd är såsom en individ upplever sin hälsa ”just nu”. Ett 
annat synsätt är att hälsa är en process utan ett bestämt slut. Ett tredje 
sätt är att hälsa beskrivs som ett resultat av hälsofrämjande insatser. 

• Historiskt fokuserades hälsoarbetet på att förhindra exempelvis 
epidemier och smittsamma sjukdomar. Idag läggs tyngdpunkten i 
hälsoarbetet på förebyggande hälsa. 

• WHO:s definition av hälsa är: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom 
eller skröplighet. Hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala 
rättigheter som tillkommer varje människa utan åtskillnad av ras, 
religion, politisk åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden.” 
Senare har WHO kompletterat definitionen med att hälsa ska ses som en 
resurs. 

• Holistisk teori beskriver hälsa som en helhet: mental och emotionell 
hälsa, social och sexuell hälsa och andlig-, psykosocial- och fysisk hälsa. 

• Humanistisk teori beskriver hälsa utifrån hur individens personliga behov 
tillfredsställs. 

• En biostatisk teori definierar hälsa som ett normaltillstånd, dvs. att inte 
ha en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. 

• ICF (International classification of functioning, disability and health) 
beskriver hälsa utifrån kroppsfunktioner och omgivningsfaktorer, dvs. hur 
väl individen klarar av olika vardagliga uppgifter. 

• Hälsokorset är ett resultat av en individs skattning av sin hälsa. I korsets 
vertikala linje finns ytterligheterna ”må bra” och ”må dåligt”, i dess 
horisontella ”sjuk” och ”frisk”. Individens skattning beskrivs inom ett av 
de fyra områden korset bildar. 

• Den lokala och globala miljön påverkar människans hälsa. Några hot som 
ses för miljön är utsläpp, felaktig konsumtion av prylar och mat samt 
giftiga ämnen. 
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Mål 
Kapitlet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:  
”Förmåga att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet.” och 
”Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av 
hälsa… och hälsofrämjande arbete.” 

I kapitlet behandlas främst följande centrala innehåll: 
”Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, 
rekreation och kost, samt droger och stress.”  

Förslag på introduktion av 
kapitlet 
• Utgå från den historiska beskrivningen under rubriken ”DÅ OCH NU” på s. 

31 eller s. 41. Eleverna diskuterar skillnaderna! 

• ”Hur beskriver du vad hälsa är?”. Eleverna diskuterar och formulerar sin 
egen teori om hälsa. Läs därefter de teorier som beskrivs i boken.  

• Som hemuppgift inför studierna: sök på internet efter definitioner av 
hälsa. Låt varje elev göra en kort skriftlig beskrivning med källa. 
Diskutera vidare i klassen. 

• Välj en film eller ett nyhetsinslag som visar på hälsa eller ohälsa som 
utgångspunkt för gruppsamtal om vad hälsa och ohälsa är. 

Efter introduktionen 
Exempel 1. Utgå från begreppen och förklara innebörden av dem. Låt 
eleverna formulera frågor utifrån begreppen. Använd boken för att söka svar 
och andra källor för eventuell fördjupning. 

Exempel 2. Läs texten. Bearbeta den genom att arbeta med uppgifterna. 
Redovisning sker i kommunikativ form –  skriftligt eller muntligt. 

Språkstöd 
Använd ett Venndiagram vid introduktion och redovisning av uppgift 2 på s. 
46. Ett sådant diagram beskriver likheter och skillnader mellan två eller flera 
olika synsätt, teorier, texter, historiska skeenden osv. En teori skrivs i varje 
cirkel och i det överlappande området skrivs likheterna. Exempel: 
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Vid läsningen av texten i boken markerar eleven de ord hen inte förstår. 
Diskutera betydelsen i smågrupper och sedan gemensamt i klassen. Utgå från 
vardagslivet och yrkesrollen och ge exempel på hur begreppen används. 

Instuderingsfrågor 
1. Hur förklaras ”hälsa”? 

2. Vad är skyddsfaktorer när man talar om hälsa? 

3. Vad är friskfaktorer när man talar om hälsa? 

4. Vad är riskfaktorer när man talar om hälsa? 

5. Vad är hälsa som: tillstånd, process, mål och medel? 

6. Beskriv innehållet under rubriken ”DÅ och NU” på s. 31. Vilka är 
skillnaderna ”då” och ”nu”? 

7. Hur definierar WHO (World Health Organization) hälsa? 

8. Hur beskriver en holistisk teori hälsa? 

9. Vad är fysisk hälsa? Ge exempel! 

10. Vad är mental hälsa? 

11. Vad är emotionell hälsa? Ge exempel! 

12. Vad är psykosocial hälsa? Ge exempel! 

13. Vad är andlig hälsa? Ge exempel! 

14. Vad är sexuell hälsa? Ge exempel! 

15. Vad är social hälsa? Ge exempel! 

16. Hur beskriver en humanistisk teori hälsa? 
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17. Vad är hållbar utveckling? Vilket samband har den med hälsa? 

18. Hur beskriver en biostatisk teori hälsa? 

19. Hur förklaras ordet livsstil? Vilket samband finns med hälsa? 

20. Hur förklaras ordet levnadsvanor? Vilket samband finns med hälsa? 

21. Hur förklaras hälsa enligt ICF:s klassifikation? 

22. Hur beskrivs hälsa med hjälp av hälsokorset? 

Fördjupande 
frågeställningar  
Exempel 1 
Eleverna formulerar frågor utifrån begreppslistan. Svar söks i boken och i 
andra källor för eventuell fördjupning. Betona vikten av att vara källkritisk (se 
s. 25). Exempel på frågeställningar är: 

• Vad är Hälsa? Hur beskriver teorierna/definitionerna i boken hälsa? 
(beskrivning) 

• Vad är positivt med de olika beskrivningarna av hälsa? Vad är mindre bra 
med dem? Hur påverkas olika arbetsuppgifter när en arbetsplats valt att 
arbeta utifrån en teori? Hur påverkas elever och brukare? (konsekvenser) 

• Vilka faktorer styr vilken teori personalen arbetar utifrån på en 
arbetsplats? Ge flera exempel och förklara på vilket sätt de styr? 
(orsaker) 

• Gör en sammanfattning/dra en slutsats utifrån ovan besvarade frågor. Ta 
egen ställning! (analys och dokumentation) 

Exempel 2 
”Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska 
eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och 
pedagogiska sammanhang.” och eleverna ska utveckla ”Färdigheter i att 
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av 
hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” exempel: 

Planering:  Efter att ha läst kapitlet formulerar eleverna 
frågor om hälsa att ställa till exempelvis tio 
personer. Exempel på frågar: ”Vad är ”hälsa” för 
dig? 

Genomförande:  Fältarbetet genomförs med intervjumetod. 
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Dokumentation:  Sammanställning av insamlat material görs 
skriftligt, muntligt eller i form av rollspel. 

Uppföljning/utvärdering:  Eleven reflekterar och utvärderar sitt fältarbete: 
”Fick vi det resultat som behövdes?”, ”Kan vi lita 
på svaren?”, ”Vad fungerade bra i arbetet?” och 
”Vad fungerade mindre bra?” är några exempel 
på utvärderingsfrågor. 

Självskattning 
Eleven gör en självskattning efter att ha jobbat med kapitlet. Den ger en bild 
av vad hen kan och vad som behöver kompletteras för att nå kunskapskraven. 
Den visar även på med vilken kvalitet målet är nått. 

1. Eleven skattar sin kunskap på skalan som finns på s. 47. 

2. Eleven skattar också hur väl, dvs. med vilken kvalitet, hen uppfyllt 
kunskapskravet: ”Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, 
till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.” 

3. Följ upp elevens skattning i ett individuellt samtal eller i mindre grupp. 

4. Samtala även om elevens språkutveckling. Exempel på det är: ”Vilka 
nya ord och begrepp har du lärt dig?”, ”Vad betyder de?” ”Hur används 
de i vardagslivet?” och ”Hur används de i yrkesrollen?”. 
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3. Hälsopedagogiskt 
förhållningssätt 

Innehåll 
Innehållet i kapitlet relateras till yrkesrollen och sammanfattas med: 

• Högskolor och universitet erbjuder utbildning till hälsopedagog. 

• Tidigare fokuserades på sjukdomar, skador och funktionsnedsättning 
inom vård- och omsorgsarbete. Idag är inriktningen ett hälsofrämjande 
och förebyggande hälsoarbete. 

• I ett hälsopedagogiskt förhållningssätt ingår att ta ställning till sin 
personliga och till verksamhetens, definition av hälsa, att ha en 
medvetenhet om sitt eget hälsotillstånd och att utgå från individens 
behov och förutsättningar. För att förstå individens behov är det viktigt 
att veta hur jag kommunicerar med individen så att hen kan uttrycka sina 
behov och önskemål. 

• I förhållningsättet ingår också att med olika medel stimulera och locka 
individer till ett hälsosammare liv. Ett exempel på det är att i god tid 
förbereda och planera aktiviteten med brukaren/eleven. Det kan vara att 
motivera till nya levnadsvanor. För att nå dit är ett tips att i god tid 
tillsammans med individen planera inför aktiviteten. 

• Att utmana individen ”lagom” är en metod. På så sätt ges individen 
möjlighet att upptäcka att hälsosamhet är spännande och kul. 

Mål 
Kapitlet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:  
”… utvecklar kunskaper om människors hälsa och om olika former av 
hälsofrämjande arbete ” 

I kapitlet behandlas främst följande centrala innehåll: 
”Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, 
rekreation och kost, samt droger och stress.” 
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Förslag på introduktion av 
kapitlet 
• Utgå från den historiska beskrivningen under rubriken ”DÅ OCH NU” på s. 

52 i Hälsopedagogik. Låt eleverna beskriva, diskutera och ta ställning till 
ett av de två synsätten genom att ta fram likheter och skillnader. Som 
hjälp till introduktionen fungerar ett Venndiagram. 

• Eleverna gör sin egen hälsoplan enligt mallen på s. 58 och diskuterar 
resultatet i smågrupper.  

• Hemuppgift inför studierna: eleverna söker på internet efter 
”Hälsopedagogiskt arbete”. Varje elev gör en kort presentation med källa 
av vad man funnit. Under diskussionen görs en begreppskarta 
gemensamt som täcker in kapitlets innehåll.  

• Gör en begrepps-/och tankekarta. Utgå från listan med begrepp på s. 48 
och vilka förväntningar i arbetssättet om hälsa som ligger i yrkesrollen. 
Exempel på tankekarta finns i inledningen av Lärarhandledningen. 

Efter introduktionen 
Exempel 1. Utgå från begreppen och förklara innebörden av dem. Låt 
eleverna formulera frågor utifrån begreppen. Använd boken för att söka svar 
och andra källor för eventuell fördjupning. 

Exempel 2. Läs texten. Bearbeta den genom att arbeta med uppgifterna. 
Redovisning sker i kommunikativ form –  skriftligt eller muntligt. 

Språkstöd 
Förslag: vid läsning av texten i boken markerar eleven de ord hen inte förstår. 
Diskutera betydelsen i smågrupper och sedan gemensamt i klassen. Utgå från 
vardagslivet och yrkesrollen och ge exempel på hur begreppen används. Gör 
en begrepps- och tankekarta. 
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Instuderingsfrågor 
1. Vad arbetar en hälsopedagog med? Vilken utbildning har en 

hälsopedagog? 

2. Hur definieras hälsopedagogik? 

3. Vad är socialmedicin? 

4. Vad är ett hälsopedagogiskt förhållningssätt? 

5. Beskriv innehållet under rubriken ”DÅ och NU” på s. 52. Vilka är 
skillnaderna ”då” och ”nu”? 

6. Varför är det viktigt att tänka på individens bakgrund och behov när 
du arbetar utifrån ett hälsopedagogiskt förhållningssätt? 

7. I ett hälsopedagogiskt förhållningssätt ingår att stimulera 
brukaren/eleven. Förklara på vilket sätt? 

8. I ett hälsopedagogiskt förhållningssätt ingår att motivera 
brukaren/eleven. Förklara på vilket sätt? 

9. I ett hälsopedagogiskt förhållningssätt ingår att brukaren/eleven ska 
”upptäcka”. Förklara på vilket sätt? 

Fördjupande 
frågeställningar 
Exempel 1 
Eleverna formulerar frågor utifrån begreppslistan. Svar söks i boken och i 
andra källor för eventuell fördjupning. Betona vikten av att vara källkritisk (se 
s. 25). Exempel på frågeställningar är: 

• Vad är hälsopedagogik? Vad gör en hälsopedagog? Vad är 
hälsopedagogiskt förhållningssätt? (beskrivning) 

• Är ett hälsopedagogiskt förhållningssätt viktigt i din yrkesroll? Varför? 
Varför inte? Ge flera exempel. (bakgrund/orsaker/förklaringar). 

• Gör en sammanfattning och dra en slutsats. Ta egen ställning! (analys, 
dokumentation). 

Exempel 2 
”Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska 
eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och 
pedagogiska sammanhang.” och eleverna ska utveckla ”Färdigheter i att 
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av 
hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” exempel: 
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Planering:  Efter att ha läst kapitlet formulerar eleverna 
frågor om hur arbetsgivare arbetar med 
personalens hälsa inom en verksamhet.  

Genomförande:  Fältarbetet genomförs med intervju av en 
arbetsledare eller en anställd. 

Dokumentation:  Sammanställning av insamlat material görs 
skriftligt, muntligt eller i form av rollspel. ”Vad 
var positivt med hur verksamheten arbetade 
med frågorna? ”Vad fungerade mindre bra? 

Uppföljning/utvärdering:  Eleven reflekterar och utvärderar sitt fältarbete: 
”Fick vi det resultat som behövdes?”, ”Kan vi lita 
på resultatet?”, ”Vad fungerade bra när vi 
gjorde fältarbetet?” och ”Vad kan vi göra 
annorlunda nästa gång?” är några exempel på 
utvärderingsfrågor. 

Självskattning 
Eleven gör en självskattning efter att ha jobbat med kapitlet. Den ger en bild 
av vad hen kan och vad som behöver kompletteras för att nå kunskapskraven. 
Den visar även på med vilken kvalitet målet är nått. 

1. Eleven skattar sin kunskap på skalan som finns på s. 59. 

2. Eleven skattar också hur väl, dvs. med vilken kvalitet, hen uppfyllt 
kunskapskravet: ”Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, 
till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.”  

3. Följ upp elevens skattning i ett individuellt samtal eller i mindre grupp. 

4. Samtala även om elevens språkutveckling. Exempel på det är: ”Vilka nya 
ord och begrepp har du lärt dig?”, ”Vad betyder de?” ”Hur används de i 
vardagslivet?” och ”Hur används de i yrkesrollen?”. 
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4. Interaktion och 
kommunikation 

Innehåll 
Innehållet i kapitlet relateras till yrkesrollen och sammanfattas med: 

• Formella samtal förs inom yrket, informella samtal i privata 
sammanhang. 

• Kommunicera betyder ”göra gemensamt”. Kommunikation är muntlig, 
icke-verbal eller skriftlig. När en talare pratar utan att tillåta att någon 
frågar är det envägskommunikation; när hen inväntar svar, ställer frågor 
och uppskattar respons är det tvåvägskommunikation. 

• Icke-verbal kommunikation är det som ”sägs” med gester, kläder, 
kroppshållning, rösten m.m. 

• Inom yrket är det viktigt att vara observant på en persons revir. 

• Dubbelt budskap betyder att det sägs en sak och att den icke-verbala 
kommunikationen ger ett annat budskap. 

• Lyssnare kan vara otåliga, aktiva, passiva eller negativa. 

• Frågor kan vara öppna, slutna eller ställas som följdfrågor. 

• Tystnad är en stark signal eftersom den kan skapa osäkerhet. 

• Empati är att känna in samtalspartners upplevelse av något. 

• I möte med andra tar vi olika roller i skilda situationer. Exempel på roller 
är ”barn”, ”förälder” och ”den vuxne”. Goffmans ”masker” är en teori 
som visar på varför människan tar olika roller.  

Mål 
Kapitlet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:  
”Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och 
pedagogiskt leda.” 

I kapitlet behandlas främst följande centrala innehåll: 
”Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.” 
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Förslag på introduktion av 
kapitlet 
• Inled med att göra uppgift 1 på s. 75. Dra slutsatser om likheter och 

skillnader mellan kommunikationssätten. Lyft samtidigt fram de begrepp 
som hör ihop med kapitlets innehåll. 

• Utgå från bilden på s. 60 och låt eleverna associera utifrån 
frågeställningen: hur sker kommunikationen på bilden? Hur samarbetar 
man? Vad händer om kommunikationen eller samarbetet inte fungerar? 
Gör en jämförelse med arbetsuppgifter inom yrkesrollen. 

• Gör en begrepps-/och tankekarta. Utgå från listan med begrepp på s. 62 
och situationer där interaktion och kommunikation är en nödvändighet i 
yrkesrollen. 

Efter introduktionen 
Exempel 1. Utgå från begreppen och förklara innebörden av dem. Låt eleverna 
formulera frågor utifrån begreppen. Använd boken för att söka svar och andra 
källor för eventuell fördjupning. 

Exempel 2. Läs texten. Bearbeta den genom att arbeta med uppgifterna. 
Redovisning sker i kommunikativ form –  skriftligt eller muntligt. 

Språkstöd 
Förslag: Kapitel 4 och kapitel 5 lämpar sig väl för temarbete med exempelvis 
SFI/svenska som andraspråk/svenska. 
Förslag: Eleverna läser s. 64 och 65 och begreppslistan på s. 62. De markerar 
ord och begrepp som är nya. Gemensam genomgång för att förklara orden, 
visa på synonymer och motsatser och på samband. Samtala och diskutera hur 
de används i vardagslivet och inom yrkesrollen. 

Instuderingsfrågor 
1. Hur förklaras ordet kommunicera? 

2. Hur förklaras envägskommunikation? 

3. Hur förklaras tvåvägskommunikation? 

4. Vad är icke-verbal kommunikation? Ge exempel! 
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5. Vad betyder ”intim zon”, ”personlig zon” och ”social zon” i samband 
med samtal och möten med andra? 

6. Vilken roll spelar sinnen, rummet och placeringar i samband med 
yrkessamtal? 

7. Vad är ett dubbelt budskap? Ge exempel! 

8. Hur lyssnar en otålig lyssnare? En aktiv lyssnare?  

9. Hur formuleras öppna frågor? Ge ett exempel! 

10. Hur formuleras följdfrågor och slutna frågor? Ge exempel! 

11. Vilka budskap kan tystnad vara ett tecken på i ett samtal? 

12. Vad är empati? 

13. Vilka olika roller kan du ta i ett yrkessamtal? 

14. Vad är en härskarteknik? Ge exempel! 

15. Beskriv Goffmans teori om masker! 

16. Beskriv rollerna barn, förälder och vuxen i ett samtal! 

Fördjupande 
frågeställningar 
Exempel 1 
Eleverna formulerar frågor utifrån begreppslistan. Svar söks i boken och i 
andra källor för eventuell fördjupning. Betona vikten av att vara källkritisk (se 
s. 25). Exempel på frågeställningar är: 

• Vad är kommunikation? Vilka olika typer av kommunikation finns? Vilka 
faktorer stöder en bra kommunikation i yrkesrollen? Vilka försvårar? 
(beskrivning) 

• Vilka risker finns när kommunikationen brister i yrkesrollen? Vilka 
positiva resultat ger en god kommunikation? Ge exempel! 
(konsekvenser) 

• Gör en sammanfattning/dra en slutsats utifrån ovan besvarade frågor. Ta 
egen ställning! (analys och dokumentation) 

Exempel 2 
”Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska 
eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och 
pedagogiska sammanhang.” och eleverna ska utveckla ”Färdigheter i att 
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av 
hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” exempel: 
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Planering:  Efter att ha läst kapitlet formulerar eleverna 
fem till tio områden som har med 
kommunikation inom yrkesrollen att göra. 
Exempel: verbal kommunikation, icke-verbal 
kommunikation, språk, tystnad, lyssnare, roller 
och empati. Gör ett dokument med områdena.  

Genomförande:  Fältarbetet är att använda sig av 
observationsmetod. Låt eleverna välja en plats –  
gärna förknippad med en arbetsplats - där de 
kan iaktta hur andra kommunicerar med 
varandra. De fyller i dokumentet utifrån vad de 
ser. 

Dokumentation:  Dra en slutsats med argument om 
kommunikationen såg ut att fungera bra eller 
mindre bra. Sammanställning av insamlat 
material görs skriftligt, muntligt eller i form av 
rollspel. 

Uppföljning/utvärdering:  Eleven reflekterar och utvärderar sitt fältarbete: 
”Fick vi det resultat som behövdes?”, ”Kan vi lita 
på våra tolkningar?”, ”Vad fungerade bra i 
arbetet?” och ”Vad fungerade mindre bra?” är 
några exempel på utvärderingsfrågor. 

Självskattning  
Eleven gör en självskattning efter att ha jobbat med kapitlet. Den ger en bild 
av vad hen kan och vad som behöver kompletteras för att nå kunskapskraven. 
Den visar även på med vilken kvalitet målet är nått. 

1. Eleven skattar sin kunskap på skalan som finns på s. 75. 

2. Eleven skattar också hur väl, dvs. med vilken kvalitet, hen uppfyllt 
kunskapskravet: ”Interaktion och kommunikation i samarbete och möten 
med människor.” 

3. Följ upp elevens skattning i ett individuellt samtal eller i mindre grupp. 

4. Samtala även om elevens språkutveckling. Exempel på det är: ”Vilka nya 
ord och begrepp har du lärt dig?”, ”Vad betyder de?” ”Hur används de i 
vardagslivet?” och ”Hur används de i yrkesrollen?”. 
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5. ”Mötet” och samarbete 

Innehåll 
Innehållet i kapitlet relateras till yrkesrollen och sammanfattas med: 

• Ett hälsopedagogiskt samtal kan antingen utgå från en mall eller föras 
mer fritt för att uppnå målet med samtalet. 

• Samtal i yrkesrollen utgår från att man är professionell och undviker att 
vara privat. 

• I MI –  Motiverande Samtal –  sätter brukaren/eleven upp målet och 
personalen fungerar som stödjande för att individen ska nå dit. 

• I samtal med personer med funktionsnedsättning ska man bl. a. tänka på 
att ha en tydlig pedagogik, kontrollera sin icke-verbala kommunikation 
och att vara observant på hur länge individen klarar att koncentrera sig. 

• Några punkter i utvärderingen av samtal är: ”Vilka ord användes?”, Vilken 
icke-verbal kommunikation?”, ”Fanns det dubbla budskap? och ”Undvek 
samtalspartnern att tala om något?”. 

• Samarbete är mestadels positivt i samband med hälsopedagogiska 
uppgifter. 

• När konflikter förekommer i en grupp kan de ha sin orsak i 
härskartekniker. 

• Några saker att tänka på vid lösning av en konflikt med en enskild individ 
är att använda två-vägskommunikation, att fokusera på frågan och inte 
personen och att inte använda härskartekniker. 

• Vid lösning av en konflikt på en arbetsplats möts arbetsgruppen för att 
gemensamt –  med handledning – förstå orsaker till konflikten och vad 
man ska göra för att gå vidare i sitt arbete. 

• Uppföljning av ett samtal innebär att man summerar vad som sades i 
samtalet. Utvärdering innebär att man värderar det som sades, vad som 
gick bra och vad som kunde göras bättre. 

Mål 
Kapitlet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:  
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”Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och 
pedagogiskt leda.” 

I kapitlet behandlas främst följande centrala innehåll: 
”Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.” 

Förslag på introduktion av 
kapitlet 
• Utgå från fallbeskrivningen på s. 117. Dela in eleverna i grupper. En av 

grupperna får i uppgift att dokumentera hur samtalet går i gruppen, dvs. 
att göra ett s.k. sociogram. Övriga grupper diskuterar fram ett 
gemensamt ställningstagande. Uppgiften redovisas gemensamt med 
fokus på resultatet av sociogrammen. 

• Eleverna associerar till bilden på s. 83. De tolkar också när samarbete är 
positivt och när det finns risker med det. Koppling till yrkesrollen görs. 

• Välj en film eller ett tv-inslag som visar på samarbete och 
kommunikation inom en arbetsgrupp. Sök exempelvis på filmcentrum.se. 
Låt eleverna iaktta hur man samarbetar och samtalar med varandra. I en 
gemensam diskussion lyfts viktiga begrepp fram. 

• Gör en begrepps-/och tankekarta. Utgå från listan på begrepp på s. 76. 
Resonera om situationer där interaktion och kommunikation är en 
nödvändighet i yrkesrollen. 

Efter introduktionen 
Exempel 1. Utgå från begreppen och förklara innebörden av dem. Låt eleverna 
formulera frågor utifrån begreppen. Använd boken för att söka svar och andra 
källor för eventuell fördjupning. 

Exempel 2. Läs texten. Bearbeta den genom att arbeta med uppgifterna. 
Redovisning sker i kommunikativ form –  skriftligt eller muntligt. 

Språkstöd 
Förslag: Kapitel 4 och kapitel 5 lämpar sig väl för temarbete med exempelvis 
SFI/svenska som andraspråk/svenska. 
Förslag: Eleverna läser s. 83 och 84 och begreppslistan på s. 76. De markerar 
ord och begrepp som är nya. Gå igenom och förklara orden, vilket samband 
de har och i vilka situationer inom yrket de används. 
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Instuderingsfrågor 
1. Hur beskrivs samtal som teknik? Som konst? 

2. Vad innebär det att vara privat i ett samtal? Att vara personlig? Ge 
exempel! 

3. Hur genomförs ett samtal enligt metoden ”motiverande samtal”? 

4. Vilka punkter beskrivs som stöd för att tolka ett samtal? Vad innebär 
de? 

5. Vilka exempel och tips på samarbete inom yrkesrollen beskrivs i 
boken? 

6. Vad är en härskarteknik? Ge exempel! 

7. Vilka orsaker till en konflikt med en enskild individ finns? Vilka tips 
ges om hur man kan lösa en sådan konflikt? 

8. Vad innebär det att följa upp ett samtal? 

9. Vad innebär det att utvärdera ett samtal? 

Fördjupande 
frågeställningar  
Exempel 1 
Eleverna formulerar frågor utifrån begreppslistan. Svar söks i boken och i 
andra källor för eventuell fördjupning. Betona vikten av att vara källkritisk (se 
s. 25). Exempel på frågeställningar är: 

• Hur definieras en grupp? Vilka roller kan finnas i en grupp! (beskrivning) 

• Vad kännetecknar en grupp som fungerar väl? Vilka utmaningar finns 
med samarbete? Ge exempel! (konsekvenser) 

• Gör en sammanfattning/dra en slutsats utifrån ovan besvarade frågor. 
Vilka argument finns för och emot samarbete? Ta egen ställning! (analys 
och dokumentation) 

Exempel 2 
”Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska 
eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och 
pedagogiska sammanhang.” och eleverna ska utveckla ”Färdigheter i att 
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av 
hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” exempel: 
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Planering:  Efter att ha läst kapitlet formulerar eleverna 
fem till tio områden som har med samarbete 
inom yrkesrollen att göra. Exempel: ”alla är 
delaktiga”, ”gruppens uppgift” och ”ledare och 
roller”. Gör ett dokument med områdena. 

Genomförande:  Fältarbetet genomförs med observationsmetod. 
Låt eleverna välja en plats –  gärna förknippad 
med en arbetsplats – där de kan iaktta hur andra 
samarbetar. Fyll i dokumentet utifrån vad de 
ser. 

Dokumentation:  Dra en slutsats med argument om eleverna 
anser att samarbetet såg ut att fungera bra eller 
mindre bra. Sammanställning av insamlat 
material görs skriftligt, muntligt eller i form av 
rollspel. 

Uppföljning/utvärdering:  Eleven reflekterar och utvärderar sitt fältarbete: 
”Fick vi det resultat som behövdes?”, ”Kan vi lita 
på våra tolkningar?”, ”Vad fungerade bra i 
arbetet?” och ”Vad fungerade mindre bra?” är 
några exempel på utvärderingsfrågor. 

Självskattning 
Eleven gör en självskattning efter att ha jobbat med kapitlet. Den ger en bild 
av vad hen kan och vad som behöver kompletteras för att nå kunskapskraven. 
Den visar även på med vilken kvalitet målet är nått. 

1. Eleven skattar sin kunskap på skalan som finns på s. 89. 

2. Eleven skattar också hur väl, dvs. med vilken kvalitet, hen uppfyllt 
kunskapskravet: ”Interaktion och kommunikation i samarbete och möten 
med människor.” 

3. Följ upp elevens skattning i ett individuellt samtal eller i mindre grupp. 

4. Samtala även om elevens språkutveckling. Exempel på det är: ”Vilka nya 
ord och begrepp har du lärt dig?”, ”Vad betyder de?” ”Hur används de i 
vardagslivet?” och ”Hur används de i yrkesrollen?”. 
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6. Hur mäts hälsa? 

Innehåll 
Innehållet i kapitlet relateras till yrkesrollen och sammanfattas med: 

• Övergripande finns tre metoder att mäta hälsa: att individen själv skattar 
och värderar sin fysiska, psykiska och sociala hälsa; att professionella gör 
en bedömning av en individs hälsa och att en kombination av dessa två 
metoder används. 

• Svaren på en hälsoenkät visar en individs fysiska, psykiska och sociala 
hälsa; hur hen äter, motionerar och vilar, och drog- och 
läkemedelsanvändning. 

• HälsaFörMig är ett personligt hälsokonto som administreras av 
eHälsomyndigheten. På kontot kan hen lägga in uppgifter om sin hälsa. 
Hen är den ende som kan ta del av uppgifterna. 

• Hälsa kan mätas med medicinska prover som sänka och mätning av 
blodsocker och blodfetter. Andra metoder är undersökningar av hjärta, 
lungor och rörelseförmåga. 

• Den egna hälsan kontrolleras bl. a. genom att mäta midjemåttet, kvoten 
höft –  midja och med BMI. 

• Kondition och styrka ger en indikation på hälsotillståndet hos en individ. 

• Motion minskar risken för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, 
sömnsvårigheter och försvagning av muskler och skelett. Vardagsmotion 
liksom att själv välja motionsform och att ha en bra vila är positivt för 
hälsan. 

• Kostvanor påverkar individens hälsa. Det är viktigt att äta en sammansatt 
och varierad kost med rätta proportioner av kolhydrater, fett och 
proteiner liksom med vitaminer och mineraler.  

• Rökning och annat tobaksbruk är skadligt för kroppen. En metod vid 
tobaksavvänjning är motiverande samtal (MI). 

• Några effekter av alkoholbruk är att minnet försämras, blodtrycket höjs 
och risken för psykisk ohälsa ökar. Alkoholberoende är särskilt skadligt 
för yngre personer. 

• Beroende av narkotiska droger definieras som svårigheter att kontrollera 
användningen, att narkotikabruket prioriteras jämfört med andra 
aktiviteter och att hen får fysiska abstinenssymtom. 
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• Livsstilssjukdomar orsakas av våra levnadsvanor och ibland också av den 
livsstil vi har. 

• I yrkesrollen ställs man ofta inför etiska dilemman. För att känna sig 
tryggare i sådana situationer är etisk kompetens viktig. 

Mål 
Kapitlet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:  
”Kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och 
livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan.” och ”… att eleverna 
utvecklar kunskaper om människors hälsa…”. 

I kapitlet behandlas främst följande centrala innehåll: 
”Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur 
ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt 
ur sociala och kulturella aspekter.” och ”Metoder för att analysera människors 
hälsotillstånd.” 

Förslag på introduktion av 
kapitlet 
• Utgå från bilden på s. 90– 91. Eleverna associerar i grupper. Ledande 

frågor är: ”Vad gör han?”, ”Varför?”, ”Är det en positiv aktivitet?” och 
”En riskfylld aktivitet?”. Diskutera gemensamt samtidigt som centrala 
begrepp enligt begreppslistan dokumenteras. 

• Låt eleverna fylla i en hälsoenkät individuellt, exempelvis valda frågor ur 
enkäten på s. 95. Diskutera resultatet i smågrupper. Gör en 
dokumentation med en skrivmall. Exempel på inledande meningar: ”Jag 
skattar min hälsa som…”, ”Min vikt och längd är…”, ”Jag motionerar 
genom att…” och ”Jag vill förbättra min hälsa genom att…”. 

• Associera fritt i storgrupp om frågeställningen ”Hur mäts hälsa?”. Vid den 
gemensamma redovisningen fångas centrala begrepp upp och kopplas 
till begreppslistan på s. 92. 

Efter introduktionen 
Exempel 1. Utgå från begreppen och förklara innebörden av dem. Låt eleverna 
formulera frågor utifrån begreppen. Använd boken för att söka svar och andra 
källor för eventuell fördjupning. 
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Exempel 2. Läs texten. Bearbeta den genom att arbeta med uppgifterna. 
Redovisning sker i kommunikativ form –  skriftligt eller muntligt. 

Språkstöd 
Förslag: Utgå från begreppslistan på s. 92. Gå igenom begreppen, förklara 
dem, visa på synonymer och motsatser och på samband; samtala och 
diskutera hur de används i vardagslivet och inom yrkesrollen. Låt eleverna 
dokumentera genom att göra en begreppskarta. 

Instuderingsfrågor 
1. Hur utformas en hälsoenkät? Vilket resultat visar svaren i den?  

2. Vad är en hälsoprofil? 

3. Vad är ett personligt hälsokonto –  ”HälsaFörMig”? Hur kan det 
användas? 

4. Vad är en hälsodagbok? 

5. Med vilka vanliga medicinska prover mäts hälsa?  

6. På vilket sätt används medicinska undersökningar för att mäta hälsa? 

7. Hur mäts kondition och styrka? 

8. Vad mäter man med metoderna: midjemått, kvoten höft och midja, 
bukhöjd och BMI? Hur går mätningen till? 

9. Vilka är fördelarna med att motionera regelbundet? Hur bidrar 
motionen till god hälsa? 

10. Vilka tips ges om hur man väljer motionsform? 

11. Vad är vardagsmotion? Ge exempel! 

12. Vilken roll har vila för hälsan? 

13. Vilken roll har kostvanor för hälsan? 

14. Hur mäts energin människan får i sig från maten? 

15. Vilken uppgift i människans kropp har näringsämnena: fett, 
kolhydrater och proteiner? Vilken uppgift har mineraler och 
vitaminer? 

16. Vilka livsmedel rekommenderas som ”nyttiga”? 

17. Vilka risker finns med tobaksbruk? Hur påverkar tobak hälsan? 

18. Vilka risker finns med alkoholbruk? Hur påverkar alkohol hälsan? 
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19. Vilka risker finns med bruk av narkotiska droger? Hur påverkar de 
hälsan? 

20. Vad är en livsstilssjukdom? Ge exempel! 

21. Vad betyder egenvård vad det gäller en persons hälsa? 

Fördjupande 
frågeställningar  
Exempel 1 
Eleverna formulerar frågor utifrån begreppslistan. Svar söks i boken och i 
andra källor för eventuell fördjupning. Betona vikten av att vara källkritisk (se 
s. 25). Exempel på frågeställningar är: 

• Hur mäts hälsa? Beskriv olika metoder i smågrupper! (beskrivning) 

• Vilka friskfaktorer finns för en god hälsa? Vilka riskfaktorer finns för 
ohälsa? Ge exempel! (orsaker) 

• Vilka skyddsfaktorer finns för god hälsa? (handling) 

• Gör en sammanfattning/dra en slutsats utifrån frågeställningen. Ta egen 
ställning! Skriv en insändare till en tidning eller blogg med hjälp av en 
skrivmall. (analys och dokumentation) 

Exempel 2 
”Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska 
eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och 
pedagogiska sammanhang.” och eleverna ska utveckla ”Färdigheter i att 
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av 
hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” exempel: 

Planering:  Efter att ha läst kapitlet formulerar eleverna en 
frågeställning om hur hälsa mäts. Exempel: 
”Hur mäts kondition?”, ”Kostvanor?”, 
”Övervikt?” och ”Fysisk hälsa?”. Gör ett 
dokument med den valda frågan och formulera 
”underfrågor”. 

Genomförande:  Fältarbetet genomförs med intervjumetod inom 
en verksamhet som stämmer med vald 
frågeställning.  

Dokumentation:  Eleverna dokumenterar resultatet och sitt eget 
ställningstagande. 
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Uppföljning/utvärdering:  Eleven reflekterar och utvärderar sitt fältarbete: 
”Fick vi det resultat som behövdes?”, ”Kan vi lita 
på svaren?”, ”Vad fungerade bra under intervjun 
och inom gruppen?” och ”Vad fungerade mindre 
bra?” är några exempel på utvärderingsfrågor. 

Självskattning 
Eleven gör en självskattning efter att ha jobbat med kapitlet. Den ger en bild 
av vad hen kan och vad som behöver kompletteras för att nå kunskapskraven. 
Den visar även på med vilken kvalitet målet är nått. 

1. Eleven skattar sin kunskap på skalan som finns på s. 119. 

2. Eleven skattar också hur väl, dvs. med vilken kvalitet, hen uppfyllt 
kunskapskraven: ”Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och 
olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och 
internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter” och 
”Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.” 

3. Följ upp elevens skattning i ett individuellt samtal eller i mindre grupp. 

4. Samtala även om elevens språkutveckling. Exempel på det är: ”Vilka nya 
ord och begrepp har du lärt dig?”, ”Vad betyder de?” ”Hur används de i 
vardagslivet?” och ”Hur används de i yrkesrollen?”. 
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7. Psykisk, social och 
kulturell hälsa 

Innehåll 
Innehållet i kapitlet relateras till yrkesrollen och sammanfattas med: 

• Några friskfaktorer som bidrar till psykisk hälsa är: att känna sig 
självständig, klara av sin vardag och att ha positiva relationer till sin 
omgivning. 

• Några skyddsfaktorer är att uppleva att man har KASAM och att ha en 
personlig copingstrategi. 

• Risk för psykisk ohälsa föreligger under långvarig negativ stress, när 
relationerna med andra är få och när delaktigheten är begränsad. 

• Personliga möten är oftast positiva för hälsan. Som komplement, och 
ibland som ersättning, ger olika it-lösningar möjligheter till social 
samvaro. 

• Hälsan påverkas av individens livssituation. Kort utbildning, utlandsfödd, 
låg inkomst och ensamstående är några riskfaktorer enligt forskningen. 

• Sexualitet är ett grundläggande behov som varje individ har rätt till, dvs. 
om man vill ha sex eller inte bestämmer varje individ själv. 

• I yrkesrollerna ingår att planera, genomföra och följa upp/utvärdera 
uppgifter som utförs.  

Mål 
Kapitlet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:  
”Kunskaper om folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder 
och aktiviteter samt deras hälsoeffekter.”  

I kapitlet behandlas främst följande centrala innehåll: 
”Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, 
rekreation och kost, samt droger och stress.” och ”Olika former av 
folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och 
samhällsnivå.” 
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Förslag på introduktion av 
kapitlet 
• Eleverna gör testet på s. 121. Testet följs av diskussion i smågrupper och 

sedan en gemensam diskussion där centrala begrepp dokumenteras. 

• Eleverna associerar fritt om, och i så fall hur, kropp och själ hör ihop. I 
redovisningen lyfts centrala begrepp fram såsom friskfaktorer, 
riskfaktorer och skyddsfaktorer. Introduktionen kompletteras med 
läsning av fallbeskrivningarna på s. 125. 

Efter introduktionen 
Exempel 1. Utgå från begreppen och förklara innebörden av dem. Låt eleverna 
formulera frågor utifrån begreppen. Använd boken för att söka svar och andra 
källor för eventuell fördjupning. 

Exempel 2. Läs texten. Bearbeta den genom att arbeta med uppgifterna. 
Redovisning sker i kommunikativ form –  skriftligt eller muntligt. 

Språkstöd 
Förslag: Utgå från begreppslistan på s. 120. Gå igenom begreppen, förklara 
dem, visa på synonymer och motsatser och på samband; samtala och 
diskutera hur de används i vardagslivet och inom yrkesrollen. Låt eleverna 
dokumentera genom att göra en begrepps-/tankekarta. 

Instuderingsfrågor 
1. Vad är psykisk hälsa? Vilka friskfaktorer för en god psykisk hälsa 

finns? 

2. Vilka riskfaktorer finns? 

3. Vilka skyddsfaktorer finns? 

4. Vad är social hälsa? Vilka friskfaktorer finns för en god social hälsa? 
Riskfaktorer? Skyddsfaktorer? 

5. Vad är kulturell hälsa? Vilka frisk-, risk- och skyddsfaktorer finns? 

6. Vad är socioekonomi? Vilka frisk- och riskfaktorer finns som har med 
socioekonomi att göra?  

7. Hur definieras sexuell hälsa? Vilka frisk- och riskfaktorer finns?  
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8. Vad innebär det att i yrkesrollen planera, genomföra och följa 
upp/utvärdera? Ge exempel! 

Fördjupande 
frågeställningar 
Exempel 1 
Eleverna formulerar frågor utifrån begreppslistan. Svar söks i boken och i 
andra källor för eventuell fördjupning. Betona vikten av att vara källkritisk (se 
s. 25). Exempel på frågeställningar är: 

• Hur definieras psykisk, social och kulturell hälsa? (beskrivning) 

• Vilka faktorer gör att en individ upplever god hälsa? Ohälsa? Ge exempel! 
(orsaker) 

• Hur kan en individ förebygga psykisk, social och kulturell ohälsa? 
(handling) 

• Gör en sammanfattning/dra en slutsats utifrån ovan besvarade frågor. Ta 
egen ställning! (analys och dokumentation) 

Exempel 2 
”Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska 
eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och 
pedagogiska sammanhang.” och eleverna ska utveckla ”Färdigheter i att 
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av 
hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” exempel: 

Planering:  Planera hur uppgiften på s. 127 genomförs som 
en instruktion inför klassen.  

Genomförande: Genomför uppgiften. 

Dokumentation:  Dokumentera vad som var positivt med 
uppgiften och vad som inte var så bra. Dra en 
slutsats med argument om att aktiviteten är en 
bra uppgift för brukare/elever. Sammanställ 
materialet skriftligt, muntligt eller i ett rollspel. 

Uppföljning/utvärdering:  Eleven reflekterar och utvärderar sitt fältarbete: 
”Fick vi det resultat som behövdes?”, ”Kan vi lita 
på våra tolkningar?”, ”Vad fungerade bra i 
arbetet?” och ”Vad fungerade mindre bra?” är 
några exempel på utvärderingsfrågor. 
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Självskattning 
Eleven gör en självskattning efter att ha jobbat med kapitlet. Den ger en bild 
av vad hen kan och vad som behöver kompletteras för att nå kunskapskraven. 
Den visar även på med vilken kvalitet målet är nått. 

1. Eleven skattar sin kunskap på skalan som finns på s. 135. 

2. Eleven skattar också hur väl, dvs. med vilken kvalitet, hen uppfyllt 
kunskapskraven: ”Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, 
till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.” och 
”Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” 

3. Följ upp elevens skattning i ett individuellt samtal eller i mindre grupp. 

4. Samtala även om elevens språkutveckling. Exempel på det är: ”Vilka nya 
ord och begrepp har du lärt dig?”, ”Vad betyder de?” ”Hur används de i 
vardagslivet?” och ”Hur används de i yrkesrollen?”. 

  

 

Lärarhandledning Hälsopedagogik • 47-11592-1 
 

©Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB 
Får kopieras 47 | 72 

 



8. Kriser och krishantering 

Innehåll 
Innehållet i kapitlet relateras till yrkesrollen och sammanfattas med: 

• En kris kan vara personlig, samhällelig eller inom en organisation. 

• En personlig kris definieras som en situation där individens tidigare 
erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att klara av 
situationen. 

• En livskris –  utvecklingskris –  orsakas oftast av en naturlig förändring i 
livet såsom exempelvis puberteten eller att pensionera sig. Oftast 
behöver individen inte söka vård för en livskris. 

• En traumatisk kris orsakas av en oväntad händelse såsom skilsmässa, 
dödsfall eller olycka. 

• Krisens faser beskrivs med: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen 
och nyorienteringsfasen. 

• Coping är en metod –  ett förhållningssätt –  att hantera en kris. 

• I yrkesrollen möter man ofta kriser. Att tänka på då är att ha individen i 
centrum, att lyssna och att aktivera individen. Dock! Hur man agerar som 
personal utgår alltid från den fas i krisen individen befinner sig i.  

Mål 
Kapitlet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:  
”Förmåga att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet.” 

I kapitlet behandlas främst följande centrala innehåll: 
”Kriser och krishantering.” 
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Förslag på introduktion av 
kapitlet 
• Läs fallbeskrivningen på s. 138. Diskutera i smågrupper. Gemensam 

genomgång av begreppen på s. 136. Gör en begrepps-/tankekarta.  

• Eleverna associerar fritt om begreppet kris. Förslag på ledande frågor: 
”Vad är en kris?”, ”När inträffar den?” och ”Hur handlar vi när vi hamnar i 
en krissituation?”. I en gemensam genomgång listas begreppen som är 
relevanta inom området. 

Efter introduktionen 
Exempel 1. Utgå från begreppen och förklara innebörden av dem. Låt eleverna 
formulera frågor utifrån begreppen. Använd boken för att söka svar och andra 
källor för eventuell fördjupning. 

Exempel 2. Läs texten. Bearbeta den genom att arbeta med uppgifterna. 
Redovisning sker i kommunikativ form –  skriftligt eller muntligt. 

Språkstöd 
Förslag: Ämnesområdet lämpar sig väl för temarbete tillsammans med 
exempelvis SFI, svenska som andraspråk eller svenska genom läsning av 
roman eller novell som speglar kriser.  

Förslag: Utgå från begreppslistan på s. 136. Gå igenom begreppen, förklara 
dem, visa på synonymer och motsatser och på samband. Samtala och 
diskutera hur de används i vardagslivet och inom yrkesrollen. Låt eleverna 
dokumentera genom att göra en begrepps- och tankekarta. 

Instuderingsfrågor 
1. Vad är en kris? 

2. Vilka slag av kriser beskrivs? 

3. Vad är en utvecklingskris –  livskris? Ge exempel? 

4. Vad är en traumatisk kris? Ge exempel! 

5. Vad är en posttraumatisk kris (PTSD)? Ge exempel? 

6. Vad är POSOM? När används den? Vem är ansvarig för den?  
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7. Vilka faser delas kriser in i? Vilka är de vanliga reaktionerna i varje fas 
hos en person i kris? 

8. Vilka tips om förhållningssätt ges till personalen i varje fas av krisen? 

9. Vad betyder coping i samband med kriser? 

10. Vilka två olika strategier kan en person i kris välja?  

11. Vilka tips ges om hur du i yrkesrollen hanterar dina egna känslor i 
samband med kriser? 

Fördjupande 
frågeställningar 
Exempel 1 
Eleverna formulerar frågor utifrån begreppslistan. Svar söks i boken och i 
andra källor för eventuell fördjupning. Betona vikten av att vara källkritisk (se 
s. 25). Exempel på frågeställningar är: 

• Vad är en kris? (beskrivning) 

• Vad är kännetecknande för en individ som är i kris? (konsekvenser) 

• Vilka orsaker finns till olika kriser? (orsaker) 

• Hur bemöts individer i kris? (handling) 

• Gör en sammanfattning/dra en slutsats utifrån frågeställningen. Ta egen 
ställning! (analys och dokumentation) 

Exempel 2 
”Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska 
eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och 
pedagogiska sammanhang.” och eleverna ska utveckla ”Färdigheter i att 
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av 
hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” Exempel: 
Utgå från uppgift 2 på s. 140. Välj att arbeta med uppgiften eller att göra en 
planering för ett studiebesök på kommunen. Exempel: 

Planering Eleverna utvecklar uppgiften genom att göra 
underfrågor.  

Genomför  Intervjun genomförs. 

Dokumentation Eleverna dokumenterar resultatet och sitt eget 
ställningstagande. 
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Uppföljning/utvärdering Eleven reflekterar och utvärderar sitt fältarbete: 
”Fick vi det resultat som behövdes?”, ”Kan vi lita 
på våra tolkningar?”, ”Vad fungerade bra i 
arbetet?” och ”Vad fungerade mindre bra?” är 
några exempel på utvärderingsfrågor. 

Självskattning 
Eleven gör en självskattning efter att ha jobbat med kapitlet. Den ger en bild 
av vad hen kan och vad som behöver kompletteras för att nå kunskapskraven. 
Den visar även på med vilken kvalitet målet är nått. 

1. Eleven skattar sin kunskap på skalan som finns på s. 147. 

2. Eleven skattar också hur väl, dvs. med vilken kvalitet, hen uppfyllt 
kunskapskravet: ”Kriser och krishantering.” 

3. Följ upp elevens skattning i ett individuellt samtal eller i mindre grupp. 

4. Samtala även om elevens språkutveckling. Exempel på det är: ”Vilka nya 
ord och begrepp har du lärt dig?”, ”Vad betyder de?” ”Hur används de i 
vardagslivet?” och ”Hur används de i yrkesrollen?”. 
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9. Barn och unga 

Innehåll 
Innehållet i kapitlet relateras till yrkesrollen och sammanfattas med: 

• Barnets fysiska hälsa och utveckling kontrolleras regelbundet av BVC.  

• Fysisk aktivitet i form av lekar och motion gör att barnets muskler och 
skelett stärks. 

• För barns hälsa är vila, rätt kost och relationer viktiga. 

• I puberteten söker individen sin identitet och sexualitet. 

• Friskfaktorer för psykisk hälsa hos yngre är bl.a.: att förstå meningen med 
livet, känna delaktighet, uppleva sig ha makt över sitt liv och att i 
samspel med omgivningen utveckla ett gott självförtroende och god 
självkänsla. Riskfaktorerna för psykisk ohälsa är de motsatta. 

• Den fysiska ohälsan hos barn har ökat på grund av bl. a. felaktiga 
kostvanor och för lite rörelse och motion. Även de socioekonomiska 
förhållandena och innehållet på fritiden påverkar ungas hälsa. 

• Bruk av droger utgör en än större risk för unga än för vuxna. Några 
effekter är att berusningseffekten är större, beroendet kommer snabbare 
och risken att begå kriminella handlingar ökar. 

• I yrkesrollerna ingår exempelvis att stimulera barnet och den unge till 
fysisk aktivitet, hälsosamma kostvanor och till sociala aktiviteter. 

Mål 
Kapitlet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:  
”Kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och 
livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan.” och ” Förmåga att arbeta 
med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt på ett yrkesetiskt sätt.” 

I kapitlet behandlas främst följande centrala innehåll: 
”Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur 
ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt 
ur sociala och kulturella aspekter.”, ”Olika former av folkhälsoarbete och 
hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.” och ” Frisk- 
och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, 
rekreation och kost, samt droger och stress.” 
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Förslag på introduktion av 
kapitlet  
• Läs ”DÅ och NU” på s. 152. Diskutera i smågrupper. Förslag på ledande 

frågor: ”Vilket synsätt rådde på barnet fram till 1980-talet?”, ”Hur tror 
du relationen var till föräldrarna då?”, ”Vilket synsätt råder på barnet 
idag?”, ”Hur vill du beskriva relationen till föräldrarna?” I gemensam 
genomgång listas relevanta begrepp enligt listan på s. 150. 

• Gör en begrepps-/och tankekarta. Utgå från listan på begrepp på s. 150. 

Efter introduktionen 
Exempel 1. Utgå från begreppen och förklara innebörden av dem. Låt eleverna 
formulera frågor utifrån begreppen. Använd boken för att söka svar och andra 
källor för eventuell fördjupning. 

Exempel 2. Läs texten. Bearbeta den genom att arbeta med uppgifterna. 
Redovisning sker i kommunikativ form –  skriftligt eller muntligt. 

Språkstöd 
Förslag: Läs s. 151 och 152. Eleverna stryker under ord och begrepp de inte 
förstår. Därefter formulerar de om orden till frågor. Gemensam genomgång 
för att förklara dem, visa på synonymer och motsatser och på samband. 
Samtala och diskutera hur de används i vardagslivet och inom yrkesrollen. 
Komplettera med en begrepps-/tankekarta. 

Instuderingsfrågor 
1. När är man ett barn? 

2. Vad ingår i en hälsokontroll för barn? Varför görs den? 

3. Vad är ett hälsobesök? 

4. Varför är rörelse och lek viktigt för barn? Ge exempel på lekar och 
vad de är bra för! 

5. Vilken betydelse har vila för barn? 

6. Vad är viktigt för barns kostvanor? 

7. Vad är social hälsa? På vilket sätt är den viktig för barn? 
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8. Vad beskrivs under rubriken på s 157 om sexualitet och identitet? 

9. Vilka friskfaktorer är viktiga för barns psykiska hälsa? 

10. Vilka riskfaktorer finns för barns psykiska hälsa? 

11. Vilka riskfaktorer beskrivs för barns fysiska hälsa och ohälsa? 

12. Vad är en ätstörning? Vilka orsaker ges i boken till ätstörningar? 

13. På vilka sätt påverkar socioekonomin barns hälsa? 

14. Vilka förklaringar finns till att alkohol, narkotika och tobak är 
speciellt skadligt för unga? 

Fördjupande 
frågeställningar 
Exempel 1 
Eleverna formulerar frågor utifrån begreppslistan. Svar söks i boken och i 
andra källor för eventuell fördjupning. Betona vikten av att vara källkritisk (se 
s. 25). Exempel på frågeställningar är: 

• Vilka faktorer bidrar till att barn upplever god hälsa? Till att det upplever 
ohälsa? Ge exempel! (beskrivning av orsaker) 

• Hur kan personer i barnets omgivning förebygga psykisk, social och 
kulturell ohälsa för barnet? (handling) 

• Gör en sammanfattning/dra en slutsats utifrån ovan besvarade frågor. Ta 
egen ställning! (analys och dokumentation) 

Exempel 2 
”Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska 
eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och 
pedagogiska sammanhang.” och eleverna ska utveckla ”Färdigheter i att 
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av 
hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” Exempel: 

Planering:  Undersök hur olika lekar bidrar till god hälsa för 
barn. Använd internet eller besök en 
verksamhet för en intervju. Planera hur en 
demonstration för klassen ska göras. 

Genomförande: Genomför demonstrationen för klassen eller en 
mindre grupp. Instruera och berätta hur och 
varför leken bidrar till god hälsa. 
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Dokumentation:  Dra en slutsats och dokumentera med 
argument på vilket sätt eleverna anser att 
aktiviteten är bra eller mindre bra. Sammanställ 
materialet skriftligt, muntligt eller med ett 
rollspel. 

Uppföljning/utvärdering:  Eleven reflekterar och utvärderar sitt fältarbete: 
”Fick vi det resultat som behövdes?”, ”Kan vi lita 
på våra tolkningar?”, ”Vad fungerade bra i 
arbetet?” och ”Vad fungerade mindre bra?” är 
några exempel på utvärderingsfrågor. 

Självskattning 
Eleven gör en självskattning efter att ha jobbat med kapitlet. Den ger en bild 
av vad hen kan och vad som behöver kompletteras för att nå kunskapskraven. 
Den visar även på med vilken kvalitet målet är nått. 

1. Eleven skattar sin kunskap på skalan som finns på s. 169. 

2. Eleven skattar också hur väl, dvs. med vilken kvalitet, hen uppfyllt 
kunskapskraven: ”Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och 
olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och 
internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.”, 
”Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” och ” Frisk- och riskfaktorers 
påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, 
samt droger och stress.” 

3. Följ upp elevens skattning i ett individuellt samtal eller i mindre grupp. 

4. Samtala även om elevens språkutveckling. Exempel på det är: ”Vilka nya 
ord och begrepp har du lärt dig?”, ”Vad betyder de?” ”Hur används de i 
vardagslivet?” och ”Hur används de i yrkesrollen?”. 
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10. Äldres hälsa 

Innehåll 
Innehållet i kapitlet relateras till yrkesrollen och sammanfattas med: 

• En funktionsnedsättning innebär nedsatt fysisk, psykisk eller social 
förmåga.  

• Med det naturliga åldrandet följer ofta någon funktionsnedsättning. 

• Medellivslängden i Sverige har ökat sedan 1800-talets mitt. Prognoser 
idag visar på att de som föds nu kommer att ha en medellivslängd på 
närmare 90 år. Kvinnor lever längre än män men skillnaden jämnas ut 
alltmer. 

• Det kroppsliga åldrandet innebär bl. a. förändringar i leder och muskler; 
hormoner och vissa inre organ. 

• Motion är lika viktigt för äldre som för yngre och bidrar på många sätt till 
en bättre hälsa. 

• Det blir allt vanligare att äldre vill uppleva en dröm de tidigare inte haft 
möjlighet att uppleva. 

• Några träningstips för äldre är: ben- och magträning och balansträning. 

• Om matlusten avtar ska personalen stimulera dem till att äta. Det kan 
göras genom att krydda mer, låta dofter av mat sprida sig, att vara 
delaktig i matplanering och att duka trevligt. Det gäller också för 
personalen att vara observant på att ingen lider av undernäring. 

• Riskerna för psykisk ohälsa ökar med åren. Exempel på det är 
nedstämdhet, depression, ångest och demenssjukdomar. 

• Sociala möten stimulerar och ska uppmuntras och möjliggöras av 
personalen. 

• Känt idag är att alltfler är sexuellt aktiva längre upp i åldrarna. 

• Brukarens socioekonomiska situation påverkar hälsan.  

• I personalens yrkesroll och hälsofrämjande arbetssätt ingår att: 
uppmuntra brukarens egna initiativ, stimulera hen till sociala aktiviteter, 
möta hen med respekt, att se till att brukaren äter tillräckligt och gott 
och att under livets slutskede finnas nära. 
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Mål  
Kapitlet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:  
”Kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och 
livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan.” och ” Förmåga att arbeta 
med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt på ett yrkesetiskt sätt.” 

I kapitlet behandlas främst följande centrala innehåll: 
”Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur 
ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt 
ur sociala och kulturella aspekter.”, ”Olika former av folkhälsoarbete och 
hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.” och ”Frisk- 
och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, 
rekreation och kost, samt droger och stress.” 

Förslag på introduktion av 
kapitlet 
• Presentera aktuell statistik på medellivslängden i Sverige och en tabell för 

ett land med kortare medellivslängd. Använd exempelvis tabellen på s. 
172. Eleverna tolkar i smågrupper och associerar till orsaker som ligger 
bakom siffrorna. Exempel på ledande frågor: ”Hur länge lever man i 
Sverige idag?”, ”Hur länge levde man för 100 år sedan?”, ”Hur länge lever 
man i landet x?”, ”Vad är orsakerna till skillnaderna mellan länderna?”. 

• Välj ett tv-inslag, en film eller en artikel som visar på kärlek mellan äldre. 
Eleverna diskuterar budskapet i den och formulerar frågor att arbeta 
vidare med.  

• Gör gemensamt en begrepps-/och tankekarta. Utgå från listan på s. 170. 

Efter introduktionen 
Exempel 1. Utgå från begreppen och förklara innebörden av dem. Låt eleverna 
formulera frågor utifrån begreppen. Använd boken för att söka svar och andra 
källor för eventuell fördjupning. 

Exempel 2. Läs texten. Bearbeta den genom att arbeta med uppgifterna. 
Redovisning sker i kommunikativ form –  skriftligt eller muntligt. 
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Språkstöd 
Förslag: Utgå från begreppslistan på s. 170. Gå igenom begreppen, förklara 
dem, visa på synonymer och motsatser och på samband. Samtala och 
diskutera hur de används i vardagslivet och inom yrkesrollen. Låt eleverna 
dokumentera genom att göra en begrepps-/tankekarta. 

Instuderingsfrågor 
1. Vad är ”naturligt åldrande”? 

2. Hur mäts medellivslängd? Hur har medellivslängden i Sverige 
förändrats de senaste 100 åren? 

3. Vad är en funktionsnedsättning? 

4. Vilka förändringar sker kroppsligt hos en åldrande person? 

5. Varför är motion och rörelse viktigt för äldre? Vilka övningar tipsas 
om i boken? 

6. Vilka tips ges på hur aptiten kan stimuleras? 

7. Vilka friskfaktorer finns för äldres psykiska hälsa?  

8. Vilka riskfaktorer finns för äldres psykiska hälsa? 

9. Vilken betydelse har socioekonomin för äldres hälsa? 

10. Vilka hållpunkter för din yrkesroll beskrivs under rubriken på s. 186? 

Fördjupande 
frågeställningar 
Exempel 1 
Eleverna formulerar frågor utifrån begreppslistan. Svar söks i boken och i 
andra källor för eventuell fördjupning. Betona vikten av att vara källkritisk (se 
s. 25). Exempel på frågeställningar är: 

• Vilka faktorer bidrar till att äldre upplever god hälsa? Vilka faktorer bidrar 
till att de upplever ohälsa? Ge exempel! (beskrivning av orsaker) 

• Hur kan personer i omgivningen bidra till att förebygga psykisk, social och 
kulturell ohälsa hos äldre? (handling) 

• Gör en sammanfattning/dra en slutsats utifrån ovan besvarade frågor. Ta 
egen ställning! (analys och dokumentation) 
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Exempel 2 
”Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska 
eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och 
pedagogiska sammanhang.” och eleverna ska utveckla ”Färdigheter i att 
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av 
hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” Exempel: 

Planering:  Förbered ett besök på ett äldreboende genom 
att formulera ett antal frågor som har med 
äldres hälsa att göra. Utgå från frisk-, risk- och 
skyddsfaktorer vad det gäller fysisk, psykisk och 
social hälsa. 

Genomförande: Genomför intervjun som ett fältarbete eller 
under en APL. 

Dokumentation:  Dokumentera resultatet av intervjun. Dra en 
slutsats med argument om på vilket sätt 
verksamheten arbetar med hälsa: ”Gjorde man 
tillräckligt med hälsofrämjande aktiviteter?”, 
”För få aktiviteter?” och ”Kunde man jobba på 
ett annat sätt?”. Sammanställ materialet 
skriftligt med hjälp av en skrivmall. 

Uppföljning/utvärdering:  Eleven reflekterar och utvärderar sitt fältarbete: 
”Fick vi det resultat som behövdes?”, ”Kan vi lita 
på våra tolkningar?”, ”Vad fungerade bra i 
arbetet?” och ”Vad fungerade mindre bra?” är 
några exempel på utvärderingsfrågor. 

Självskattning 
Eleven gör en självskattning efter att ha jobbat med kapitlet. Den ger en bild 
av vad hen kan och vad som behöver kompletteras för att nå kunskapskraven. 
Den visar även på med vilken kvalitet målet är nått. 

1. Eleven skattar sin kunskap på skalan som finns på s. 189. 

2. Eleven skattar också hur väl, dvs. med vilken kvalitet, hen uppfyllt 
kunskapskraven: ”Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och 
olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och 
internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.”, 
”Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” och ” Frisk- och riskfaktorers 
påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, 
samt droger och stress.” 

3. Följ upp elevens skattning i ett individuellt samtal eller i mindre grupp. 
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4. Samtala även om elevens språkutveckling. Exempel på det är: ”Vilka nya 
ord och begrepp har du lärt dig?”, ”Vad betyder de?” ”Hur används de i 
vardagslivet?” och ”Hur används de i yrkesrollen?”. 
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11. Hälsa och 
funktionsnedsättning 

Innehåll 
Innehållet i kapitlet relateras till yrkesrollen och sammanfattas med: 

• Funktionsnedsättningar är främst av tre slag: fysiska, psykiska och 
kognitiva. De kan vara aktivitetsinskränkande eller 
delaktighetsinskränkande. 

• Tidigare benämndes en person med funktionsnedsättning som 
”handikappad” eller ”funktionsnedsatt person”. Idag gäller benämningen 
”person med funktionsnedsättning”. 

• Personer med funktionsnedsättning har lika rättigheter i samhället som 
andra medborgare. Det betyder att samhället ska tillgänglighetsanpassas 
inte bara fysiskt utan även exempelvis kognitivt och socialt. 

• Friskfaktorerna för personer med funktionsnedsättning är exempelvis rätt 
kost, fysisk och social aktivitet och att känna självständighet. 

• Några riskfaktorer är: tobak och alkohol; begränsad delaktighet, få sociala 
aktiviteter, för lite rörelse och felaktig kost. 

• Som personal står man för skyddsfaktorerna att vara observant på hur 
individerna bemöts, att arbeta för förändrade levnadsvanor och att 
stimulera brukaren till delaktighet och aktivitet. 

Mål 
Kapitlet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:  
”Kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och 
livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan.” och ” Förmåga att arbeta 
med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt på ett yrkesetiskt sätt.” 

I kapitlet behandlas främst följande centrala innehåll: 
”Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur 
ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt 
ur sociala och kulturella aspekter.”, ”Olika former av folkhälsoarbete och 
hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.” och ” Frisk- 
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och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, 
rekreation och kost, samt droger och stress.” 

Förslag på introduktion av 
kapitlet 
• Eleverna läser texten under rubriken ”DÅ och NU” på s. 192 och markerar 

ord och begrepp de inte förstår. Genomgång av dessa. Ledande 
frågeställning: ”Skillnaderna då och nu i förhållningssättet till personer 
med funktionshinder och hälsa”. 

• Eleverna läser fallbeskrivningen om Anna på s. 197. Ledande 
frågeställningar finns inom parentes i texten.  

• Gör gemensamt en begrepps-/och tankekarta. Utgå från listan på s. 190. 

Efter introduktionen 
Exempel 1. Utgå från begreppen och förklara innebörden av dem. Låt eleverna 
formulera frågor utifrån begreppen. Använd boken för att söka svar och andra 
källor för eventuell fördjupning. 

Exempel 2. Läs texten. Bearbeta den genom att arbeta med uppgifterna. 
Redovisning sker i kommunikativ form –  skriftligt eller muntligt. 

Språkstöd 
Förslag: Utgå från begreppslistan på s. 190. Gå igenom begreppen, förklara 
dem, visa på synonymer och motsatser och på samband. Samtala och 
diskutera hur de används i vardagslivet och inom yrkesrollen. Låt eleverna 
dokumentera genom att göra en begrepps-/tankekarta. 

Instuderingsfrågor 
1. Vad innebär det att en funktionsnedsättning är 

aktivitetsinskränkande? Ge exempel! 

2. Vad innebär det att en funktionsnedsättning är 
delaktighetsbegränsande? Ge exempel  

3. Beskriv innehållet under rubriken ”DÅ och NU” på s. 192! 
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4. Vilka friskfaktorer beskrivs för personer med funktionsnedsättning? 

5. Vilka riskfaktorer beskrivs? 

6. Vilka råd finns till personalen om vad man ska tänka på i arbetet med 
personer med funktionsnedsättning? 

Fördjupande 
frågeställningar 
Exempel 1 
Eleverna formulerar frågor utifrån begreppslistan. Svar söks i boken och i 
andra källor för eventuell fördjupning. Betona vikten av att vara källkritisk (se 
s. 25). Exempel på frågeställningar är: 

• Vilka faktorer bidrar till att en person med funktionsnedsättning upplever 
god hälsa? Till att hen upplever ohälsa? Ge exempel! (beskrivning av 
orsaker) 

• Hur kan personal och personer i individens omgivning förebygga psykisk, 
social och kulturell ohälsa för barnet? (handling) 

• Gör en sammanfattning/dra en slutsats utifrån ovan besvarade frågor. Ta 
egen ställning! (analys och dokumentation) 

Exempel 2 
”Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska 
eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och 
pedagogiska sammanhang.” och eleverna ska utveckla ”Färdigheter i att 
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av 
hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” Exempel: 

Planering:  Förbered ett besök inom en verksamhet för 
funktionshinder. Formulera frågor genom att 
utgå från frisk-, risk- och skyddsfaktorer vad det 
gäller fysisk, psykisk och social hälsa hos 
personer med funktionsnedsättning. 

Genomförande: Genomför intervjun som ett fältarbete eller 
under en APL. 

Dokumentation:  Dokumentera resultatet av intervjun. Dra en 
slutsats med argument om på vilket sätt 
verksamheten arbetar med hälsa: ”Gjorde man 
tillräckligt med hälsofrämjande aktiviteter?”, 
”För få aktiviteter?” och ”Kunde man jobba på 
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ett annat sätt?”. Sammanställ materialet 
skriftligt med hjälp av en skrivmall. 

Uppföljning/utvärdering:  Eleven reflekterar och utvärderar sitt fältarbete: 
”Fick vi det resultat som behövdes?”, ”Kan vi lita 
på våra tolkningar?”, ”Vad fungerade bra i 
arbetet?” och ”Vad fungerade mindre bra?” är 
några exempel på utvärderingsfrågor. 

Självskattning 
Eleven gör en självskattning efter att ha jobbat med kapitlet. Den ger en bild 
av vad hen kan och vad som behöver kompletteras för att nå kunskapskraven. 
Den visar även på med vilken kvalitet målet är nått. 

1. Eleven skattar sin kunskap på skalan som finns på s. 199. 

2. Eleven skattar också hur väl, dvs. med vilken kvalitet, hen uppfyllt 
kunskapskraven: ”Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och 
olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och 
internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.”, 
”Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” och ” Frisk- och riskfaktorers 
påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, 
samt droger och stress.” 

3. Följ upp elevens skattning i ett individuellt samtal eller i mindre grupp. 

4. Samtala även om elevens språkutveckling. Exempel på det är: ”Vilka nya 
ord och begrepp har du lärt dig?”, ”Vad betyder de?” ”Hur används de i 
vardagslivet?” och ”Hur används de i yrkesrollen?”. 

  

 

Lärarhandledning Hälsopedagogik • 47-11592-1 
 

©Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB 
Får kopieras 64 | 72 

 



12. Folkhälsoarbete 

Innehåll 
Innehållet i kapitlet relateras till yrkesrollen och sammanfattas med: 

• Folkhälsoarbete syftar till att alla medborgare har en god fysisk, psykisk 
och social hälsa. Några exempel på det är att hälsoperspektivet ska 
genomsyra alla samhällsverksamheter; att alla medborgare har lika 
tillgång hälso- och sjukvård och att individen ges förutsättningar att själv 
ta en viss del av ansvaret för sin personliga hälsa. 

• Folkhälsoarbete bedrivs i ideella organisationer och i privat regi; regionalt 
och kommunalt samt nationellt och globalt. Organisationerna 
formulerar mål att uppnå med hälsoarbetet. Målen på nationell nivå 
utgår från internationella mål på samma sätt som de regionala och 
kommunala målen utgår från de nationella målen. 

• Myndigheten i Sverige som verkställer de av riksdag och regering 
beslutade folkhälsomålen är Folkhälsomyndigheten. 

• Några exempel på framgångsrikt hälsoarbetet i Sverige är fria besök på 
mödravårdscentralen, subventionerad sjukvård, rökfria miljöer och lag 
om tillgänglighet i samhället. 

• Personalen ska i sina arbetsuppgifter utgå från de hälsomål som är 
beslutade på olika nivåer.  

Mål 
Kapitlet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:  
”Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr hälsoarbetet samt 
förmåga att arbeta utifrån dessa.” Förmåga att använda begrepp och teorier 
inom hälsoområdet.” och ”Förmåga att diskutera egna och andras attityder 
till och värderingar av hälsa… och hälsofrämjande arbete.” 

I kapitlet behandlas främst följande centrala innehåll: 
”Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete 
på internationell, nationell och lokal nivå.” och ”Olika former av 
folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och 
samhällsnivå.” 
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Förslag på introduktion av 
kapitlet  
• Eleverna läser texten under rubriken ”Framgångsrikt hälsoarbete” på s. 

208. Diskutera hur de politiska besluten lett till bättre folkhälsa och vilka 
fler exempel som finns. 

• Eleverna läser texten under rubriken ”Nu” på s. 209. Diskuterar med syfte 
att nå fram till en ståndpunkt om det är positivt eller negativt med den 
förändring som skett.  

• Gör gemensamt en begrepps-/och tankekarta. Utgå från listan på s. 202. 

Efter introduktionen 
Exempel 1. Utgå från begreppen och förklara innebörden av dem. Låt eleverna 
formulera frågor utifrån begreppen. Använd boken för att söka svar och andra 
källor för eventuell fördjupning. 

Exempel 2. Läs texten. Bearbeta den genom att arbeta med uppgifterna. 
Redovisning sker i kommunikativ form –  skriftligt eller muntligt. 

Språkstöd 
Förslag: Ämnesområdet lämpar sig väl för temarbete tillsammans med 
exempelvis samhällskunskap.  
Förslag: Utgå från begreppslistan i på s. 202. Gå igenom begreppen, förklara 
dem, visa på synonymer och motsatser och på samband. Samtala och 
diskutera hur de används i vardagslivet och inom yrkesrollen. Låt eleverna 
dokumentera genom att göra en begrepps-/tankekarta. 

Instuderingsfrågor  
1. Vad är folkhälsoarbete? 

2. Vilka är målen med folkhälsoarbete? 

3. Ge exempel på folkhälsoarbete i ideell och privat regi! 

4. Vad är filantropiskt arbete? 

5. Hur bedrivs folkhälsoarbete på regional nivå? På kommunal nivå? 

6. Hur bedrivs folkhälsoarbete på nationell nivå? 
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7. Vilka exempel finns på ”framgångsrikt folkhälsoarbete”? Ge 
ytterligare exempel! 

8. Vilka uppgifter har Folkhälsomyndigheten?  

9. Vilka uppgifter har Socialstyrelsen som hör ihop med hälsa? 

10. Beskriv folkhälsoarbete inom WHO och EU? 

Fördjupande 
frågeställningar 
Exempel 1 
Eleverna formulerar frågor utifrån begreppslistan. Svar söks i boken och i 
andra källor för eventuell fördjupning. Betona vikten av att vara källkritisk (se 
s. 25). Exempel: 
Gör uppgift 2 på s. 206. 
Gör en sammanfattning/dra en slutsats utifrån ovan besvarade frågor. Ta 
egen ställning! (analys och dokumentation) 

Exempel 2 
”Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska 
eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och 
pedagogiska sammanhang.” och eleverna ska utveckla ”Färdigheter i att 
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av 
hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” Exempel: 
Planering:  Förbered ett besök inom en verksamhet i kommunen eller 
regionen som arbetar med att hälsopolitiska mål. Formulera frågor inför 
besöket. 

Genomförande: Genomför intervjun som ett fältarbete. 

Dokumentation:  Dokumentera resultatet av intervjun. Dra en 
slutsats med argument om kvaliteten på målen är god eller mindre god. 
Sammanställ materialet skriftligt med hjälp av en skrivmall. 

Uppföljning/utvärdering:  Eleven reflekterar och utvärderar sitt fältarbete: 
”Fick vi det resultat som behövdes?”, ”Kan vi lita på våra tolkningar?”, ”Vad 
fungerade bra i arbetet?” och ”Vad fungerade mindre bra?” är några exempel 
på utvärderingsfrågor. 
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Självskattning 
Eleven gör en självskattning efter att ha jobbat med kapitlet. Den ger en bild 
av vad hen kan och vad som behöver kompletteras för att nå kunskapskraven. 
Den visar även på med vilken kvalitet målet är nått. 

1. Eleven skattar sin kunskap på skalan som finns på s. 215. 

2. Eleven skattar också hur väl, dvs. med vilken kvalitet, hen uppfyllt 
kunskapskraven: ”Lagar, mål, andra bestämmelser och 
överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och 
lokal nivå.” och ”Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande 
arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.” 

3. Följ upp elevens skattning i ett individuellt samtal eller i mindre grupp. 

4. Samtala även om elevens språkutveckling. Exempel på det är: ”Vilka nya 
ord och begrepp har du lärt dig?”, ”Vad betyder de?” ”Hur används de i 
vardagslivet?” och ”Hur används de i yrkesrollen?”. 
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13. Arbete och fritid 

Innehåll 
Innehållet i kapitlet relateras till yrkesrollen och sammanfattas med: 

• Några förklaringar till att vi arbetar är att försörja sig, att tillfredsställa 
sociala behov, att människan är kreativ och att det är viktigt att ha en 
yrkesidentitet. 

• I arbetsmiljölagen finns bestämmelser om arbetsmiljöarbete på en skola 
eller arbetsplats. I det systematiska arbetsmiljöarbetet formuleras mål 
som följs upp regelbundet. 

• Historiskt sattes fokus främst på den fysiska arbetsmiljön, idag arbetas 
det mer med den psykosociala arbetsmiljön. 

• Två faktorer som har betydelse för arbetsmiljön är dels att man som 
anställd är delaktig och har ett visst eget ansvar för sina arbetsuppgifter, 
dels att det finns ett uppskattat ledarskap.  

• Ytterligare faktorer för en god arbetsmiljö är: att det finns 
företagshälsovård, att den anställde och arbetsgivaren gemensamt tar 
ansvar för den anställdes levnadsvanor; att personalen består av en 
mångfald, att det ges möjlighet till sociala möten och att den anställde 
upplever att arbetsplatsen är trygg och säker. 

• Även den anställde har ansvar för arbetsmiljöarbetet bl. a. genom 
skyldigheten att rapportera eventuella problem och att arbeta på ett 
sådant sätt att risken för skador minimeras.  

• I Skollagen finns bestämmelser om elevhälsa och arbetsmiljö. 

• Begreppet ”fritid” myntades först på 1930-talet. Vissa grupper ansåg då 
att fri tid efter arbetet ledde till”dåligt leverne”. Idag är fritid en 
självklarhet och forskning visar på att en meningsfull sådan bidrar till god 
hälsa.  

• Som anställd finns risk för att man utsätts för hot och våld. Några sätt att 
förbereda sig inför dessa situationer är: att skapa en god relation med 
brukare/närstående, undvika att inkräkta på en individs revir och att vara 
nåbar när man arbetar på exempelvis mobiltelefon. 
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Mål 
Kapitlet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:  
”Förmåga att arbeta med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt på ett 
yrkesetiskt sätt.” 

I kapitlet behandlas främst följande centrala innehåll: 
”Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.” och 
”Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors 
hälsa.” Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel 
motion, rekreation och kost, samt droger och stress.” 

Förslag på introduktion av 
kapitlet  
• Gör testet på s. 217. Diskutera resultatet i smågrupper och därefter i 

helklass. 

• Läs s. 229. Diskutera därefter frågeställningen: ”Fritid på gott eller ont”.  

• Gör gemensamt en begrepps-/och tankekarta. Utgå från listan på s. 216. 

Efter introduktionen 
Exempel 1. Utgå från begreppen och förklara innebörden av dem. Låt eleverna 
formulera frågor utifrån begreppen. Använd boken för att söka svar och andra 
källor för eventuell fördjupning. 

Exempel 2. Läs texten. Bearbeta den genom att arbeta med uppgifterna. 
Redovisning sker i kommunikativ form –  skriftligt eller muntligt. 

Språkstöd 
Förslag: Utgå från begreppslistan på s. 216. Gå igenom begreppen, förklara 
dem, visa på synonymer och motsatser och på samband. Samtala och 
diskutera hur de används i vardagslivet och inom yrkesrollen. Låt eleverna 
dokumentera genom att göra en begrepps-/tankekarta. 
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Instuderingsfrågor 
1. Vilka olika förklaringar finns till att människan arbetar? 

2. Vad är en yrkesidentitet? Ge exempel! 

3. Vad är fysisk arbetsmiljö? 

4. Vad är psykosocial arbetsmiljö? 

5. Vad är estetisk arbetsmiljö? 

6. Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? 

7. Vad är en hälsofrämjande arbetsplats?  

8. Hur bidrar personalens eget ansvar och delaktighet till en god 
arbetsmiljö? 

9. Vilken roll har ledarskapet för arbetsmiljön? 

10. Vilka uppgifter har företagshälsovården? 

11. Vilken roll spelar levnadsvanor, mångfald, social samhörighet och 
trygghet för en god arbetsmiljö? 

12. Vilket ansvar har anställda för en god arbetsmiljö? 

13. Hur bidrar en innehållsrik fritid till god hälsa? 

14. Vilka råd ges för hot- och våldssituationer i din yrkesroll? 

Fördjupande 
frågeställningar 
Exempel 1 
Eleverna formulerar frågor utifrån begreppslistan. Svar söks i boken och i 
andra källor för eventuell fördjupning. Betona vikten av att vara källkritisk (se 
s. 25). Exempel på frågeställningar är: 

• Vad kännetecknar en ”hälsosam” arbetsplats?? Ge exempel! (beskrivning)  

• Vilka frisk- och riskfaktorer finns med en dålig arbetsmiljö? (orsaker) 

• Vilka skyddsfaktorer finns? (handling) 

• Gör en sammanfattning/dra en slutsats utifrån ovan besvarade frågor. Ta 
egen ställning! (analys och dokumentation) 

Exempel 2 
”Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska 
eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och 
pedagogiska sammanhang.” och eleverna ska utveckla ”Färdigheter i att 
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planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av 
hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.” Exempel: 

Planering:  Förbered ett besök på en arbetsplats eller en 
ideell organisation som arbetar med 
fritidsverksamhet för bättre folkhälsa. 
Formulera frågor inför besöket. 

Genomförande: Genomför intervjun som ett fältarbete. 

Dokumentation:  Dokumentera resultatet av intervjun. Dra en 
slutsats med argument om kvaliteten på 
arbetsmiljöarbetet. Är arbetsmiljön bra? 
Arbetar man tillräckligt med den? Borde man 
göra mer? Sammanställ materialet skriftligt 
med hjälp av en skrivmall. 

Uppföljning/utvärdering:  Eleven reflekterar och utvärderar sitt fältarbete: 
”Fick vi det resultat som behövdes?”, ”Kan vi lita 
på våra tolkningar?”, ”Vad fungerade bra i 
arbetet?” och ”Vad fungerade mindre bra?” är 
några exempel på utvärderingsfrågor. 

Självskattning 
Eleven gör en självskattning efter att ha jobbat med kapitlet. Den ger en bild 
av vad hen kan och vad som behöver kompletteras för att nå kunskapskraven. 
Den visar även på med vilken kvalitet målet är nått. 
Låt eleven: 

1. Skatta sin kunskap på skalan som finns på s. 232. 

2. Låt eleven också skatta hur väl, dvs. med vilken kvalitet, hen uppfyllt 
kunskapskraven: ”Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på 
människors hälsa.” och ”Innebörden av inflytande, delaktighet och 
jämställdhet för människors hälsa.” Frisk- och riskfaktorers påverkan på 
människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger 
och stress.” 

3. Följ upp elevens skattning i ett individuellt samtal eller i mindre grupp. 

4. Samtala även om elevens språkutveckling. Exempel på det är: ”Vilka nya 
ord och begrepp har du lärt dig?”, ”Vad betyder de?” ”Hur används de i 
vardagslivet?” och ”Hur används de i yrkesrollen?”. 
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