
HÄLSOUNDERVISNING

Elevhälsan deltar i främjande och förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Förebyggande arbete eller åtgärder innebär att förhindra uppkomsten av eller påverka förlopp av 
sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem.
Det vill säga åtgärder för att minska risken för ohälsa.
Det handlar om att minska risken att ett problem ska uppstå eller återuppstå. Kunskap om faktorer 
förknippade med ökad risk och tidiga varningstecken är ofta startpunkten för förebyggande 
insatser.
Hälsofrämjande arbete eller åtgärder innebär att stärka eller att bibehålla människors fysiska, 
psykiska och sociala välbefinnande.
Det handlar om att uppmuntra och förstärka sånt som gör att vi mår bra.
Främjande insatser kan också öka motståndskraften vid svårigheter och utmaningar.

På förskolan samtalar vi om allas lika värde, barns rätt till sin egen kropp,om att undvika fysiska och
psykiska övergrepp och andra kränkande handlingar.
Vi använder vi oss av följande material;
Min kropp är min, Helena Enoksson
Lilla nej-boken, Sarah Sjögren
Lilla boken om Stopp! Min kropp! Hanna Thermaenius, Åsa Karsin

I förskoleklass fortsätter arbetet från förskolan. Vi inriktar oss på integritet, samtycke, att våga säga 
stopp samt känna in, lyssna och förstå när någon säger nej.  
Vi använder vi oss av följande material;
Stopp! Min kropp! : en kul och viktig handbok om kroppen, känslor och hemligheter,
Hanna Thermaenius, Henrik Backberg
Vilda säger NEJ!, Marie Bosson Rydell,Bengt Söderström, Miriam Almebäck, Eva-Marie Wadman

I årskurs 2 samtalar vi om känslor och kroppen. Vad som är privata områden och vad man får och 
inte får göra med andras kroppar.
Här använder vi oss av Rädda Barnens material Stopp! Min kropp! Detta ger barn kunskap om 
integritet, samtycke och rätten till sin egen kropp, vad övergrepp kan var, vad lagen säger och att 
alla barn har rätt att få hjälp.

I årskurs 4 samtalar vi om bra levnadsvanor för barn och unga.
En väg till hälsa, lärande och utveckling.
Detta sker både genom hälsoundervisning i grupp och genom hälsosamtal hos skolsköterskan.

I årskurs 5 har vi pubertetsundervisning.
Syftet med denna undervisning är att alla elever ska få kunskap om hur kroppen fungerar och vad 
som händer i kroppen när man utvecklas från barn till vuxna individer.   
Under tonåren befinner man sig i gränslandet mellan barn och vuxen.
Det kan var en jobbig tid av kroppsliga och själsliga förändringar och osäkerhet.
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