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HÄLSOKUNSKAP 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i hälsokunskap. 

Mål för 
undervisningen 
 

Innehåll Föremål för 
bedömningen i 
läroämnet 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som 
understiger vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet 
åtta 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som överstiger 
vitsordet åtta 

Växande och utveckling som stödjer hälsan 

M1 vägleda eleven att 
förstå bredden av 
begreppet hälsa och 
att främja hälsan samt 
människans 
levnadslopp, växande 
och utveckling ur ett 
resursperspektiv 

I1–I3 Elevens uppfattning 
om hälsa  

Eleven kan med hjälp av 
några exempel beskriva 
delområden inom hälsa och 
sambandet mellan dem 
samt berätta vad som avses 
med att främja hälsa.   
 
Eleven kan identifiera 
livsskeden och beskriva vad 
som kännetecknar 
utvecklingen under 
ungdomen samt ge ett 
exempel på betydelsen av 
hälsa, växande och 
utveckling som resurser i 
livet. 

Eleven kan med hjälp av 
exempel beskriva 
delområdena inom hälsa och 
sambandet mellan dem samt 
ge exempel på vad som avses 
med att främja hälsa.   
Eleven kan redogöra för olika 
livsskeden, i synnerhet 
utvecklingen under 
ungdomen och med hjälp av 
exempel beskriva betydelsen 
av hälsa, växande och 
utveckling som resurser i livet. 

Eleven kan med hjälp av exempel 
redogöra för delområdena inom 
hälsa och sambandet mellan dem 
samt förklara och ge exempel på 
vad som avses med att främja 
hälsa.  
 
Eleven kan redogöra för de olika 
livsskedena och med hjälp av 
exempel beskriva vad som 
kännetecknar utvecklingen under 
ungdomen samt analysera 
betydelsen av hälsa, växande och 
utveckling som resurser i livet.    

M2 handleda eleven 
att utveckla sina 
emotionella och 
sociala färdigheter 
samt förmågan att 
hantera olika konflikt- 
och krissituationer
  

I1 Förmåga att analysera 
sina emotionella och 
sociala färdigheter och 
sitt beteende 

Eleven kan namnge känslor 
och vet att de påverkar 
beteendet. 
 
Eleven kan beskriva 
lösningar för att reda ut 
konfliktsituationer samt 
hantera stress och kriser. 

Eleven kan namnge många 
känslor och ge exempel på 
sambandet mellan känslor 
och beteende och hur man 
kontrollerar sitt beteende.   
 
Eleven kan hitta på lösningar 
för att reda ut 
konfliktsituationer samt 
redogöra för olika sätt att 
hantera stress och kriser. 
 

Eleven kan mångsidigt beskriva 
olika känslor och vad de bottnar i 
samt redogöra för olika sätt att 
kontrollera sitt beteende och 
sociala samspel. 
 
Eleven reflekterar ur olika 
perspektiv kring möjligheter att 
reda ut konfliktsituationer och 
presenterar motiverade lösningar 
för att reda ut konfliktsituationer 
samt hantera stress och kriser.  

M3 handleda eleven I1   Används inte som grund för  
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att utveckla sin 
självkännedom och att 
ge akt på sina 
värderingar och 
attityder samt 
kroppens och sinnets 
signaler och att 
identifiera och 
kontrollera faktorer 
som stödjer det egna 
beteendet, lärandet 
och studierna  

 bedömningen. Eleven 
handleds att som en del av 
självvärderingen reflektera 
över sina upplevelser. 

M4 vägleda eleven att 
mångsidigt begrunda 
frågor med anknytning 
till individualitet, 
gemenskap och 
jämlikhet ur ett 
hälsoperspektiv samt 
stödja elevens 
förmåga att handla på 
ett ansvarsfullt sätt i 
sociala situationer  

I1 I3 I4 Förmåga att analysera 
den hälsomässiga 
utvecklingen och att 
agera hälsosamt i 
sociala situationer 

Eleven kan beskriva några 
faktorer som påverkar 
personligheten, såsom 
identitet, självbild och 
självkännedom, samt ge 
exempel på betydelsen av 
sociala relationer och socialt 
stöd för det psykiska 
välbefinnandet och hälsan. 
 
Eleven kan nämna etiska 
frågor och situationer som 
anknyter till samspel och 
sociala situationer och 
fundera ut några 
ansvarsfulla lösningar till 
dem. 

Eleven kan med hjälp av 
exempel redogöra för faktorer 
som anknyter till den 
individuella utvecklingen och 
hälsan samt bedöma 
betydelsen av sociala 
relationer och socialt stöd för 
det psykiska välbefinnandet 
och hälsan. 
 
Eleven kan nämna och 
beskriva etiska frågor och 
situationer som anknyter till 
samspel och sociala 
situationer och komma med 
ansvarsfulla lösningar till dem.  
 
 
 

Eleven kan på ett genomtänkt 
sätt redogöra för faktorer som 
anknyter till den individuella 
utvecklingen och hälsan samt 
mångsidigt bedöma betydelsen 
av sociala relationer och socialt 
stöd för det psykiska 
välbefinnandet och hälsan. 
 
Eleven kan med hjälp av exempel 
analysera etiska frågor och 
situationer som anknyter till 
samspel och sociala situationer 
och komma med motiverade 
ansvarsfulla lösningar till dem. 

Faktorer som stödjer och tär på hälsan och att förebygga sjukdomar 

M5 vägleda eleven att 
fördjupa sin förståelse 
för fysisk, psykisk och 
social hälsa, faktorer 
och mekanismer som 
stärker och hotar 

I1–I3 Förmåga att känna 
igen faktorer som 
påverkar hälsan samt 
att använda begrepp 
som  anknyter till hälsa  
 

Eleven kan nämna faktorer 
som stödjer respektive 
hotar hälsan samt använda 
centrala begrepp som 
anknyter till hälsa och 
sjukdom på ett korrekt sätt. 

Eleven kan nämna flera 
faktorer som stödjer 
respektive hotar hälsan samt i 
huvuddrag beskriva deras 
inbördes samband och 
orsakssammanhang. 

Eleven kan beskriva faktorer som 
stödjer respektive hotar hälsan 
samt reflektera kring deras 
inbördes samband och 
orsakssammanhang.   
Eleven kan mångsidigt använda 
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hälsan samt stödja 
elevens förmåga att 
använda relaterade 
begrepp på ett korrekt 
sätt 

 Eleven kan använda centrala 
begrepp som anknyter till 
hälsa och sjukdom på ett 
korrekt sätt.  
 

begrepp som anknyter till hälsa 
och sjukdom på ett korrekt sätt. 

M6 stödja eleven att 
söka och använda 
information om hälsa 
och sjukdomar samt 
främja elevens 
förmåga att agera 
ändamålsenligt i 
situationer som 
anknyter till hälsa, 
säkerhet och 
sjukdomar  

I2 I3 Förmåga att tillämpa 
kunskaper och 
färdigheter med 
anknytning till hälsa, 
säkerhet och sjukdom 

Eleven kan under 
handledning söka pålitlig 
hälsorelaterad information i 
olika källor och 
huvudsakligen använda den 
på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Eleven kan ge exempel på 
ändamålsenliga 
tillvägagångssätt för 
egenvård, för att söka hjälp 
och för situationer som 
hotar hens hälsa och 
trygghet. 

Eleven kan söka pålitlig 
hälsorelaterad information i 
olika källor och huvudsakligen 
använda den på ett 
ändamålsenligt sätt. 
 
Eleven kan med hjälp av 
exempel beskriva 
ändamålsenliga 
tillvägagångssätt för 
egenvård, för att söka hjälp 
och för situationer som hotar 
hens hälsa och trygghet. 

Eleven kan självständigt söka 
pålitlig hälsorelaterad 
information i många olika källor 
samt använda och tillämpa den 
på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Eleven kan redogöra för 
ändamålsenliga tillvägagångssätt 
för egenvård, för att söka hjälp 
och för situationer som hotar 
hens hälsa och trygghet samt 
motivera dem. 
 

M7 vägleda eleven att 
känna igen och 
utvärdera sina egna 
vanor, val och motiv 
som berör hälsa och 
säkerhet samt 
uppmuntra eleven att 
reflektera över 
resurser som är 
relevanta för den egna 
hälsan 

I1, I2   Används inte som grund för 
bedömningen. Eleven ska 
handledas att reflektera kring 
sina erfarenheter som en del 
av självbedömningen. 
 

 

M8 vägleda eleven att 
identifiera och kritiskt 
granska företeelser 
som anknyter till hälsa 
och sjukdom samt 
värderingar och 
normer som är 
förknippade med dem 

I1–I3 Förmåga att granska 
företeelser som 
anknyter till hälsa och 
sjukdom samt bedöma 
tillförlitligheten i 
hälsorelaterad 
information 

Eleven kan nämna faktorer 
som påverkar hälsovanorna 
och etiska frågor i 
anslutning till livsstil samt ge 
exempel på konsekvenser av 
val som gäller livsstilen. 
 
Eleven kan granska 

Eleven kan redogöra för 
faktorer som påverkar 
hälsovanorna och förklara hur 
hälsovanor uppstår.  
Eleven kan beskriva etiska 
frågor i anslutning till livsstil 
och med hjälp av exempel 
bedöma konsekvenserna av 

Eleven kan redogöra för faktorer 
som påverkar hälsovanorna och 
ur olika perspektiv reflektera 
kring hur hälsovanor uppstår. 
 
Eleven kan beskriva etiska frågor i 
anslutning till livsstil och med 
hjälp av exempel bedöma 
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och att bedöma 
tillförlitligheten och 
relevansen i 
information 

tillförlitligheten i 
hälsorelaterad information 
ur olika perspektiv. 

val som gäller livsstilen. 
 
Eleven kan bedöma 
tillförlitligheten i 
hälsorelaterad information 
utgående från flera faktorer 
som beskriver 
informationstillförlitligheten. 

konsekvenserna av val som gäller 
livsstilen ur individens, gruppens 
och samhällets perspektiv. 
Eleven kan bedöma 
tillförlitligheten i hälsorelaterad 
information utgående från flera 
faktorer som beskriver 
informationstillförlitligheten. 
 

Hälsa, samfund, samhälle och kultur  

M9 vägleda eleven att 
förstå samhällets, 
omgivningens, 
kulturens och den 
digitala utvecklingens 
betydelse för hälsa 
och välfärd  

I3 Förmåga att 
förstå hur 
omgivningen 
påverkar hälsan 

Eleven kan nämna några direkta 
och indirekta effekter som 
livsmiljön har på hälsan samt ge 
exempel på sambandet mellan 
hälsa och samfund, kultur och 
medier samt informations- och 
kommunikationsteknik. 

Eleven kan beskriva centrala 
direkta och indirekta effekter 
som livsmiljön har på hälsan 
samt redogöra för sambandet 
mellan hälsa och samfund, 
kultur och medier samt 
informations- och 
kommunikationsteknik. 
 
 

 
Eleven kan på ett genomtänkt 
sätt beskriva centrala direkta och 
indirekta effekter som livsmiljön 
har på hälsan samt analysera 
sambandet mellan hälsa och 
samfund, kultur och medier samt 
informations- och 
kommunikationsteknik. 

M10 vägleda eleven 
att lägga grunden för 
den egna  
studie-, funktions- och 
arbetsförmågan och 
för att upprätthålla 
den samt att beskriva 
hur man använder 
hälsotjänster på ett 
ändamålsenligt sätt 

I1 I2 Förmåga att 
uppfatta på vilka 
sätt man kan 
främja 
arbetsförmågan  
 

Eleven kan under handledning 
utarbeta planer för att främja sin 
studie-, funktions- och 
arbetsförmåga. Eleven kan 
beskriva hur man uppsöker den 
egna skolans och kommunens 
hälsotjänster och ger några 
exempel på hur de kan utnyttjas 
på ett ändamålsenligt sätt i olika 
sammanhang. 

Eleven kan utarbeta planer för 
att främja studie-, funktions- 
och arbetsförmågan. Eleven 
kan beskriva hur man 
uppsöker den egna skolans 
och kommunens hälsotjänster 
och ger flera exempel på hur 
de kan utnyttjas på ett 
ändamålsenligt sätt i olika 
sammanhang. 

Eleven kan utarbeta mångsidiga 
planer för att främja studie-, 
funktions- och arbetsförmågan. 
Eleven kan detaljerat beskriva hur 
man uppsöker den egna skolans 
och kommunens hälsotjänster 
och ger belysande exempel på 
hur de kan utnyttjas på ett 
ändamålsenligt sätt i olika 
sammanhang. 

M11 vägleda eleven 
att för-stå och bedöma 
uppfattningar om 
hälsa i den egna 
familjen och den 
närmaste 
omgivningen, att 
förstå deras betydelse 

I1–I3 Förmåga att 
bedöma 
uppfattningar 
om hälsa och att 
inse vilka 
faktorer som 
främjar lärande 
  

Eleven kan med hjälp av några 
exempel beskriva hur familjen, 
den närmaste omgivningen och 
andra sociala samfund och 
medierna påverkar 
uppfattningarna om hälsa.  
  
Eleven kan nämna faktorer som 

Eleven kan med hjälp av 
exempel reflektera kring hur 
familjen, den närmaste 
omgivningen, andra sociala 
samfund och medierna 
påverkar uppfattningarna om 
hälsa. 
 

Eleven kan ur olika perspektiv 
analysera hur familjen, den 
närmaste omgivningen, andra 
sociala samfund och medierna 
påverkar uppfattningarna om 
hälsa.  
 
Eleven kan beskriva och på ett 
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för en själv samt att 
skapa sig en bild av på 
vilket sätt hen lär sig 
bäst  

 
 

främjar det egna lärandet. Eleven kan med hjälp av 
exempel ange vilka faktorer 
som främjar det egna 
lärandet. 

belysande sätt redogöra för vilka 
faktorer som främjar det egna 
lärandet. 

M12 stödja elevens 
förmåga att kritiskt 
bedöma information 
som berör hälsa och 
sjukdom samt att 
beskriva individens 
rättigheter, ansvar och 
möjligheter att 
påverka i frågor som 
gäller hälsa och 
trygghet i den egna 
lärmiljön och den 
närmaste omgivningen 
 

I3 Förmåga att 
bedöma 
hälsorelaterad 
information samt 
kännedom om 
metoder och sätt 
som påverkar 
hälsa och 
trygghet 

Eleven kan med hjälp av exempel 
beskriva tillförlitligheten och 
relevansen i olika typer av 
hälsorelaterad information samt 
beskriva åsikter och uppfattningar 
om hälsa och säkerhet. 
 
Eleven identifierar konsekvenser 
av livsstilar för andra och för 
miljöns hälsa samt kan beskriva 
metoder och sätt att påverka 
hälsan i den närmaste 
omgivningen. 

Eleven kan bedöma 
tillförlitligheten och 
relevansen i olika typer av 
hälsorelaterad information 
samt motivera uppfattningar 
om hälsa och säkerhet.   
 
Eleven kan beskriva 
konsekvenserna av livsstilar 
för andra och för miljöns hälsa 
samt ge exempel på metoder 
och sätt att påverka hälsan i 
den närmaste omgivningen. 

och relevansen i olika  Eleven kan 
bedöma och motivera 
tillförlitligheten typer av 
hälsorelaterad information samt 
analysera uppfattningar om hälsa 
och säkerhet. 
 
Eleven kan beskriva och bedöma 
konsekvenserna av livsstilar för 
andra och för miljöns hälsa samt 
ge mångsidiga exempel på 
metoder och sätt att påverka 
hälsan i den närmaste 
omgivningen.  


