
Hälsokunskap 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i hälsokunskap i årskurserna 7–9  

  

Föremål för bedömningen i hälsokunskap är de olika delområdena inom hälsokunskap. Syftet med bedömningen och responsen är att stödja 

lärandet och sporra eleverna att utveckla sina kunskaper i hälsokunskap och att tillämpa dem i vardagen. Eleverna ska ges möjlighet att visa sina 

kunskaper på ett mångsidigt sätt, i olika skeden av undervisningen och med hänsyn till delområdets karaktär. Som stöd för lärandet ska man även 

använda självvärdering och kamratrespons. I hälsokunskap är det särskilt viktigt att komma ihåg att bedömningen inte ska basera sig på elevens 

värderingar, attityder, hälsobeteende, sociala kompetens, temperament eller andra personliga egenskaper. I målen som anknyter till etiskt tän-

kande och självkännedom ska man beakta hur eleven begrundar och motiverar det aktuella temat ur ett hälsoperspektiv genom att utnyttja 

begrepp och olika källor inom området.   

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i hälsokunskap avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med 

timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen 

i lärokursen i hälsokunskap då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven 

för slutbedömningen i hälsokunskap som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken 

årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen 

och kunskapskraven för hälsokunskap. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak mots-

varar den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska 

bildas utgående från målen för lärokursen i hälsokunskap och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår 

en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete 

ska ingå i slutbedömningen i hälsokunskap och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen.  

 

Med handledning av eleven avses i hälsokunskap till exempel att läraren ger muntliga tilläggsanvisningar, ställer handledande frågor, åskådliggör 

med material eller ger motsvarande exempel. I kunskapskraven ingår beskrivningarna för de lägre vitsorden i beskrivningarna för det högre 

vitsordet.  

 



Mål för under-

visningen  

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

Föremål för 

bedömningen   

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

 

 

 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Växande och utveckling som stöder hälsan 

 

M1 handleda 

eleven att för-

stå bredden av 

begreppet 

hälsa, olika sätt 

att främja häl-

san samt män-

niskans lev-

nadslopp, väx-

ande och ut-

veckling ur ett 

resursperspek-

tiv  

I1–I3 Eleven lär sig 

att granska 

bredden av be-

greppet hälsa, 

olika sätt att 

främja hälsan 

samt männi-

skans levnads-

lopp och väx-

ande och ut-

veckling ur ett 

resursperspek-

tiv. 

 

 

Elevens upp-

fattning om 

hälsa  

Eleven kan 

nämna något 

delområde 

inom hälsa. 

 

Eleven kan 

nämna något 

skede i männi-

skans levnads-

lopp. 

Eleven kan 

med hjälp av 

exempel besk-

riva delområ-

dena inom 

hälsa och sam-

bandet mellan 

dem samt kan 

ge ett exempel 

på vad som av-

ses med att 

främja hälsan. 

 

Eleven kan be-

skriva något 

skede i männi-

skans levnads-

lopp och 

nämna särdrag 

för växandet 

och 

Eleven kan 

med hjälp av 

exempel besk-

riva delområ-

dena inom 

hälsa och sam-

bandet mellan 

dem. Eleven 

kan med hjälp 

av exempel be-

skriva vad som 

avses med att 

främja hälsan.  

 

Eleven kan be-

skriva olika ske-

den i männi-

skans levnads-

lopp, i synner-

het utveckl-

ingen under 

Eleven kan be-

skriva delområ-

dena inom 

hälsa och för-

klara orsaks-

sambanden 

mellan dem. 

Eleven kan re-

dogöra för vad 

som avses med 

att främja häl-

san.  

 

Eleven kan re-

dogöra för 

olika skeden i 

människans 

levnadslopp 

och kan be-

döma vilken 

betydelse hälsa 



utvecklingen 

under ungdo-

men. 

ungdomen, och 

kan med hjälp 

av exempel be-

skriva betydel-

sen av hälsa, 

växande och 

utveckling som 

resurser i livet. 

har som en re-

surs i olika livs-

skeden. 

 

M2 handleda 

eleven att ut-

veckla sina 

emotionella 

och kommuni-

kativa färdig-

heter samt för-

mågan att 

agera i olika 

konflikt- och 

krissituationer 

I1 Eleven lär sig 

att använda 

sina emotion-

ella och kom-

munikativa fär-

digheter samt 

lär sig att an-

vända olika 

metoder för att 

hantera kon-

flikt- och krissi-

tuationer. 

Förmåga att 

analysera sina 

emotionella 

och kommuni-

kativa färdig-

heter och hur 

man reglerar 

sitt beteende 

 

 

Eleven kan 

nämna grund-

läggande käns-

lor och känner 

till att de inver-

kar på beteen-

det. 

 

Eleven kan 

ange konfliktsi-

tuationer samt 

nämna drag 

som är karak-

teristiska för 

stress och kri-

ser. 

Eleven kan 

nämna de 

grundläggande 

känslorna samt 

ge några exem-

pel på växel-

verkan mellan 

känslor och be-

teende.  

 

Eleven kan 

nämna sätt för 

att reda ut kon-

fliktsituationer 

och för att han-

tera stress och 

kriser. 

Eleven kan utö-

ver de grund-

läggande käns-

lorna även be-

skriva andra 

känslor och ge 

exempel på 

växelverkan 

mellan känslor 

och beteende 

och hur man 

reglerar sitt be-

teende.  

 

Eleven kan be-

skriva olika lös-

ningar och sätt 

för att reda ut 

konfliktsituat-

ioner samt för 

Eleven kan ka-

tegorisera 

känslor, analy-

sera bak-

grundsfaktorer 

som inverkar 

på dem samt 

redogöra för 

olika sätt att 

reglera sitt be-

teende och sin 

kommunikat-

ion. 

 

Eleven kan re-

dogöra för or-

saker till kon-

fliktsituationer 

samt för moti-

verade sätt och 



att hantera 

stress och kri-

ser. 

lösningar för 

att reda ut kon-

fliktsituationer 

och för att han-

tera stress och 

kriser. 

M3 handleda 

eleven att ut-

veckla sin själv-

kännedom och 

att ge akt på 

sina värde-

ringar och atti-

tyder samt 

kroppens och 

sinnets signaler 

samt att kon-

trollera fak-

torer som stö-

der det egna 

beteendet, lä-

randet och stu-

dierna 

I1 Eleven lär sig 

att utveckla sin 

självkännedom 

och att reglera 

sitt beteende 

och lärande 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Eleven 

handleds att 

reflektera över 

sina erfaren-

heter som en 

del av självvär-

deringen. 

   



M4 handleda 

eleven att re-

flektera över 

frågor med an-

knytning till in-

dividualitet, ge-

menskap och 

jämlikhet ur ett 

hälsoperspek-

tiv samt stödja 

elevens för-

måga att 

handla på ett 

ansvarsfullt 

sätt i kommuni-

kationssituat-

ioner 

I1, I3 Eleven lär sig 

att reflektera 

över frågor 

med anknyt-

ning till indivi-

dualitet, ge-

menskap och 

jämlikhet ur ett 

hälsoperspek-

tiv samt lär sig 

att handla på 

ett ansvarfullt 

sätt i kommu-

nikationssituat-

ioner. 

Förmåga att 

analysera den 

hälsomässiga 

utvecklingen 

och att agera i 

kommunikat-

ionssituationer 

Eleven kan 

nämna faktorer 

som inverkar 

på individuali-

teten och ge 

något exempel 

på sambandet 

mellan sociala 

relationer och 

det psykiska 

välbefinnandet 

och hälsan.  

 

Eleven kan 

nämna etiska 

frågor som an-

knyter till sam-

spel och kom-

munikation och 

kan under 

handledning 

komma med 

lösningar till 

dem. 

Eleven kan be-

skriva faktorer 

som inverkar 

på individuali-

teten och ge 

exempel på vil-

ken betydelse 

sociala relat-

ioner har för 

det psykiska 

välbefinnandet 

och hälsan. 

 

Eleven kan be-

skriva etiska 

frågor som an-

knyter till sam-

spel och kom-

munikation och 

kan komma 

med lösningar 

till dem. 

Eleven kan 

med hjälp av 

exempel och ur 

ett hälsoper-

spektiv analy-

sera frågor som 

anknyter till 

den individu-

ella utveckl-

ingen samt kan 

analysera vil-

ken betydelse 

sociala relat-

ioner har för 

det psykiska 

välbefinnandet 

och hälsan. 

 

Eleven kan 

analysera 

etiska frågor 

som anknyter 

till samspel och 

kommunikat-

ion och kan 

komma med 

ansvarsfulla 

Eleven kan ur 

ett hälsoper-

spektiv analy-

sera och moti-

vera frågor 

som anknyter 

till den indivi-

duella utveckl-

ingen samt kan 

bedöma vilken 

betydelse soci-

ala relationer 

har för det psy-

kiska välbefin-

nandet och häl-

san. 

 

Eleven kan vär-

dera etiska frå-

gor som ankny-

ter till samspel 

och kommuni-

kation samt 

kan värdera 

och motivera 

ansvarsfulla 

lösningar till 

dem. 



lösningar till 

dem. 

Faktorer som stöder och tär på hälsan och att förebygga sjukdomar 

 

M5 handleda 

eleven att för-

djupa sin för-

ståelse för fy-

sisk, psykisk 

och social hälsa 

och faktorer 

och mekan-

ismer som stär-

ker och hotar 

dessa samt 

stödja elevens 

förmåga att an-

vända relate-

rade begrepp 

på ett korrekt 

sätt 

I1–I3 Eleven lär sig 

att granska fak-

torer och mek-

anismer som 

stärker och ho-

tar den fysiska, 

psykiska och 

sociala hälsan 

samt lär sig att 

använda relate-

rade begrepp 

på ett korrekt 

sätt.  

Förmåga att 

observera fak-

torer som på-

verkar hälsan 

samt använda 

begrepp som 

anknyter till 

hälsa 

Eleven kan 

nämna faktorer 

som stöder re-

spektive hotar 

hälsan. 

 

Eleven kan un-

der handled-

ning använda 

enstaka be-

grepp som ank-

nyter till hälsa 

och sjukdom. 

Eleven kan be-

skriva faktorer 

som stöder re-

spektive hotar 

hälsan samt 

kan i huvud-

drag be-skriva 

sambanden 

mellan dem.  

 

Eleven kan på 

ett korrekt sätt 

använda några 

begrepp som 

anknyter till 

hälsa och sjuk-

dom. 

Eleven kan 

analysera fak-

torer som stö-

der respektive 

hotar hälsan 

samt kan besk-

riva samban-

den mellan 

dem. 

 

Eleven kan i 

huvudsak an-

vända begrepp 

som anknyter 

till hälsa och 

sjukdom på ett 

korrekt sätt.  

Eleven kan 

analysera och 

bedöma fak-

torer som stö-

der respektive 

hotar hälsan 

samt kan be-

skriva deras 

samband och 

orsakssamman-

hang.  

 

Eleven kan an-

vända begrepp 

som anknyter 

till hälsa och 

sjukdom på ett 

korrekt sätt.  

M6 stödja ele-

ven att ut-

veckla sina fär-

digheter att 

söka och an-

vända 

I2- I3 Eleven lär sig 

att söka och 

använda in-

formation om 

hälsa och sjuk-

domar samt lär 

Förmåga att 

tillämpa kun-

skaper och fär-

digheter med 

anknytning till 

Eleven kan un-

der handled-

ning söka häl-

sorelaterad in-

formation.  

 

Eleven kan 

söka hälsorela-

terad informat-

ion ur några 

källor och kan 

ställvis 

Eleven kan 

söka hälsorela-

terad informat-

ion i olika källor 

och huvudsakli-

gen använda 

Eleven kan 

söka hälsorela-

terad informat-

ion mångsidigt 

i olika inform-

ationskällor, 



information om 

hälsa och sjuk-

domar samt 

främja elevens 

förmåga att 

agera ända-

målsenligt i si-

tuationer som 

anknyter till 

hälsa, säkerhet 

och sjukdomar 

sig att agera 

ändamålsenligt 

i situationer 

som anknyter 

till hälsa, säker-

het och sjukdo-

mar. 

hälsa, säkerhet 

och sjukdom 

Eleven kan 

nämna något 

tillvägagångs-

sätt för egen-

vård, för att 

söka hjälp och 

för situationer 

som hotar häl-

san och trygg-

heten.  

använda in-

formationen på 

ett ändamåls-

enligt sätt.  

 

Eleven kan 

ange tillväga-

gångssätt för 

egenvård, för 

att söka hjälp 

och för situat-

ioner som ho-

tar hälsan och 

tryggheten. 

den på ett 

ändamålsenligt 

sätt. 

 

Eleven kan be-

skriva ända-

målsenliga till-

vägagångssätt 

för egenvård, 

för att söka 

hjälp och för si-

tuationer som 

hotar hälsan 

och trygg-

heten. 

kan bilda 

sökord och av-

gränsa sök-

ningen samt 

använda in-

formationen på 

ett ändamåls-

enligt sätt. 

 

Eleven kan be-

döma olika till-

vägagångssätt 

för egenvård, 

för att söka 

hjälp och för si-

tuationer som 

hotar hälsan 

och trygg-

heten. 

M7 handleda 

eleven att 

iaktta och ut-

värdera sina 

egna vanor, val 

och motiv som 

berör hälsa och 

säkerhet samt 

uppmuntra 

I1- I2 Eleven lär sig 

att iaktta och 

utvärdera fak-

torer som ank-

nyter till den 

egna hälsan 

och säkerheten 

samt lär sig att 

reflektera över 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Eleven 

handleds att 

reflektera över 

sina erfaren-

heter som en 

   



eleven att re-

flektera över 

resurser som är 

viktiga för den 

egna hälsan 

resurser som är 

viktiga för den 

egna hälsan.  

del av självvär-

deringen. 

M8 handleda 

eleven att 

iaktta och kri-

tiskt granska 

företeelser 

som anknyter 

till hälsa och 

sjukdom samt 

värderingar 

och normer 

som är förknip-

pade med dem 

och att be-

döma tillförlit-

ligheten och re-

levansen i in-

formation 

I1–I3 Eleven lär sig 

att iaktta och 

kritiskt granska 

företeelser 

som anknyter 

till hälsa och 

sjukdom samt 

värderingar 

och normer 

som är förknip-

pade med dem. 

Eleven lär sig 

att bedöma till-

förlitligheten 

och relevansen 

i information. 

Förmåga att 

granska förete-

elser som ank-

nyter till hälsa 

och sjukdom 

samt bedöma 

tillförlitligheten 

i hälsorelaterad 

information 

Eleven kan 

nämna faktorer 

som påverkar 

hälsovanorna 

samt kan 

nämna etiska 

frågor som an-

knyter till livs-

stil. Eleven kan 

ge ett exempel 

på konsekven-

serna av val 

som gäller 

livsstilen.  

 

Eleven kan 

nämna någon 

faktor som be-

skriver tillförlit-

ligheten i häl-

sorelaterad in-

formation.  

Eleven kan be-

skriva faktorer 

som påverkar 

hälsovanorna 

samt kan be-

skriva etiska 

frågor som an-

knyter till livs-

stil. Eleven kan 

ge exempel på 

konsekven-

serna av val 

som gäller 

livsstilen.  

 

Eleven kan un-

der handled-

ning bedöma 

tillförlitligheten 

i hälsorelaterad 

information ut-

gående från 

några faktorer 

Eleven kan 

analysera fak-

torer som på-

verkar hälso-

vanorna och 

förklara hur 

olika företeel-

ser som ankny-

ter till hälso-

vanor uppstår.  

 

Eleven kan be-

skriva etiska 

frågor som an-

knyter till livs-

stil och analy-

sera konse-

kvenserna av 

val som gäller 

livsstilen. 

 

Eleven kan be-

döma 

Eleven kan be-

döma faktorer 

som påverkar 

hälsovanorna 

samt kan för-

klara och moti-

vera hur före-

teelser som an-

knyter till häl-

sovanor upp-

står.  

 

Eleven kan 

analysera 

etiska frågor 

som anknyter 

till livsstil samt 

kan bedöma 

och motivera 

konsekven-

serna av val 

som gäller 

livsstilen. 



som beskriver 

informationens 

tillförlitlighet.  

tillförlitligheten 

i hälsorelaterad 

information ut-

gående från 

flera faktorer 

som beskriver 

informationens 

tillförlitlighet. 

 

Eleven kan ur 

olika synvinklar 

bedöma tillför-

litligheten i häl-

sorelaterad in-

formation och 

hur användbar 

informationen 

är. 

Hälsa, samfund, samhälle och kultur 

 

M9 handleda 

eleven att för-

stå samhällets, 

omgivningens, 

kulturens och 

informations- 

och kommuni-

kationsteknolo-

gins betydelse 

för hälsa och 

välbefinnande 

I3 Eleven lär sig 

att iaktta sam-

hällets, omgiv-

ningens, kul-

turens och in-

formations- 

och kommuni-

kationsteknolo-

gins betydelse 

för hälsa och 

välbefinnande. 

Förmåga att 

förstå hur om-

givningen på-

verkar hälsan 

Eleven kan 

nämna effekter 

som livsmiljön 

har på hälsan 

och kan nämna 

samband mel-

lan hälsa och 

samfund, kul-

tur eller in-

formations- 

och kommuni-

kationstek-

nologi. 

Eleven kan be-

skriva effekter 

som livsmiljön 

har på hälsan 

samt ge exem-

pel på sam-

band mellan 

hälsa och sam-

fund, kultur el-

ler informat-

ions- och kom-

munikations-

teknologi.  

Eleven kan 

analysera cen-

trala direkta 

och indirekta 

effekter som 

livsmiljön har 

på hälsan samt 

förklara sam-

banden mellan 

hälsa och sam-

fund, kultur 

samt informat-

ions- och kom-

munikations-

teknologi. 

Eleven kan be-

döma centrala 

direkta och in-

direkta effekter 

som livsmiljön 

har på hälsan 

samt bedöma 

sambandet 

mellan hälsa 

och samfund, 

kultur samt in-

formations- 

och kommuni-

kationstek-

nologi. 



M10 handleda 

eleven att 

lägga grunden 

för den egna 

studie-, funkt-

ions- och ar-

betsförmågan 

och för att upp-

rätthålla den 

samt att besk-

riva hur man 

använder häl-

sotjänster på 

ett ändamåls-

enligt sätt  

I1- I2 Eleven lär sig 

att lägga grun-

den för den 

egna studie-, 

funktions- och 

arbetsför-

mågan och för 

att upprätt-

hålla den. Ele-

ven lär sig be-

skriva hur man 

använder häl-

sotjänster på 

ett ändamåls-

enligt sätt. 

Förmåga att 

uppfatta på 

vilka sätt man 

kan främja ar-

betsförmågan 

Eleven kan 

nämna faktorer 

som påverkar 

studie-, funkt-

ions- och ar-

betsförmågan.  

 

Eleven kan 

nämna den 

egna skolans 

och kommu-

nens hälso-

tjänster.  

Eleven kan be-

skriva faktorer 

som påverkar 

studie-, funkt-

ions- och ar-

betsförmågan.  

 

Eleven kan be-

skriva den egna 

skolans och 

kommunens 

hälsotjänster.   

Eleven kan till-

lämpa kunskap 

om faktorer 

som påverkar 

studie-, funkt-

ions- och ar-

betsförmågan, 

till exempel ge-

nom att göra 

upp en plan 

som stöder 

dessa.  

 

Eleven kan be-

skriva olika häl-

sotjänster i 

samhället och 

ge exempel på 

hur de kan an-

vändas i olika 

situationer. 

Eleven kan till-

lämpa och ut-

värdera kun-

skap om fak-

torer som på-

verkar studie-, 

funktions- och 

arbetsför-

mågan, till ex-

empel genom 

att göra upp en 

motiverad plan 

som stöder 

dessa.  

 

Eleven kan be-

skriva och ut-

värdera olika 

hälsotjänster i 

samhället och 

hur de kan an-

vändas på ett 

ändamålsenligt 

sätt i olika situ-

ationer. 

M11 handleda 

eleven att för-

stå och 

I1–I3 Eleven lär sig 

att observera 

uppfattningar 

Förmåga att 

bedöma upp-

fattningar om 

Eleven kan 

med hjälp av 

ett exempel 

Eleven kan 

med hjälp av 

exempel 

Eleven kan 

med hjälp av 

ändamålsenliga 

Eleven kan be-

döma hur fa-

miljen, den 



bedöma upp-

fattningar om 

hälsa i den 

egna familjen, 

den närmaste 

omgivningen 

och inom olika 

samfund och 

att förstå deras 

betydelse för 

en själv samt 

handleda ele-

ven att bilda sig 

en uppfattning 

om på vilka 

sätt hen lär sig 

bäst 

om hälsa i den 

egna familjen, 

den närmaste 

omgivningen 

och inom olika 

samfund samt 

förstår deras 

betydelse för 

en själv. Eleven 

lär sig att bilda 

sig en uppfatt-

ning om på 

vilka sätt hen 

lär sig bäst. 

hälsa och att 

inse vilka fak-

torer som 

främjar lärande 

beskriva hur fa-

miljen, den 

närmaste om-

givningen eller 

andra sociala 

samfund påver-

kar uppfatt-

ningarna om 

hälsa.  

 

Eleven kan 

nämna en fak-

tor som stöder 

det egna läran-

det. 

beskriva hur fa-

miljen, den 

närmaste om-

givningen eller 

andra sociala 

samfund påver-

kar uppfatt-

ningarna om 

hälsa samt kan 

känna igen hur 

de inverkar på 

den egna upp-

fattningen om 

hälsa.  

 

Eleven kan 

nämna faktorer 

som stöder det 

egna lärandet. 

exempel analy-

sera hur famil-

jen, den närm-

aste omgiv-

ningen och 

andra sociala 

samfund påver-

kar uppfatt-

ningarna om 

hälsa samt kan 

beskriva deras 

betydelse för 

den egna upp-

fattningen om 

hälsa.  

 

Eleven kan be-

skriva faktorer 

som stöder det 

egna lärandet. 

närmaste om-

givningen och 

andra sociala 

samfund påver-

kar uppfatt-

ningarna om 

hälsa samt kan 

utvärdera de-

ras betydelse 

för den egna 

uppfattningen 

om hälsa. 

 

Eleven kan 

analysera fak-

torer som stö-

der det egna 

lärandet. 

M12 stödja ele-

vens förmåga 

att kritiskt be-

döma inform-

ation som be-

rör hälsa och 

sjukdom samt 

att beskriva 

I3 Eleven lär sig 

att kritiskt be-

döma inform-

ation som be-

rör hälsa och 

sjukdom samt 

lär sig att 

granska 

Förmåga att 

bedöma hälso-

relaterad in-

formation samt 

kännedom om 

metoder och 

sätt som 

Eleven kan 

nämna något 

sätt att påverka 

med hälsorela-

terad informat-

ion eller en fak-

tor som inver-

kar på den 

Eleven kan un-

der handled-

ning analysera 

sätt att påverka 

med hälsorela-

terad informat-

ion samt kan 

under 

Eleven kan 

analysera olika 

sätt att påverka 

med hälsorela-

terad informat-

ion samt kan 

analysera till-

förlitligheten i 

Eleven kan be-

döma sätt att 

påverka med 

hälsorelaterad 

information 

samt kan be-

döma tillförlit-

ligheten i 



individens rät-

tigheter, ansvar 

och möjlig-

heter att på-

verka i frågor 

som gäller 

hälsa och 

trygghet i den 

egna lärmiljön 

och den närm-

aste omgiv-

ningen 

individens rät-

tigheter, an-

svar och möj-

ligheter att på-

verka i frågor 

som gäller 

hälsa och 

trygghet i den 

egna lärmiljön 

och den närm-

aste omgiv-

ningen. 

påverkar hälsa 

och trygghet 

hälsorelate-

rade informat-

ionens tillförlit-

lighet.  

 

Eleven kan 

ange någon 

konsekvens 

som olika 

livsstilar har för 

samhället eller 

för miljöns 

hälsa eller 

trygghet. 

 

Eleven kan 

nämna någon 

metod med vil-

ken man kan 

påverka hälsan 

och tryggheten 

i den närmaste 

omgivningen. 

handledning 

analysera till-

förlitligheten i 

den hälsorela-

terade inform-

ationen.  

 

Eleven kan be-

skriva vilka 

konsekvenser 

olika livsstilar 

har för andra 

människor, för 

samhället eller 

för miljöns 

hälsa och 

trygghet. 

 

Eleven kan be-

skriva metoder 

med vilka man 

kan påverka 

hälsan och 

tryggheten i 

den närmaste 

omgivningen. 

hälsorelaterad 

information.  

 

Eleven kan 

analysera vilka 

konsekvenser 

olika livsstilar 

har för andra 

människor, för 

samhället och 

för miljöns 

hälsa och 

trygghet. 

 

Eleven kan 

analysera me-

toder med vilka 

man kan på-

verka hälsan 

och tryggheten 

i den närmaste 

omgivningen.  

hälsorelaterad 

information.  

 

Eleven kan be-

döma och mo-

tivera vilka 

konsekvenser 

olika livsstilar 

har för andra 

människor, för 

samhället och 

för miljöns 

hälsa och 

trygghet.  

 

Eleven kan be-

döma och mo-

tivera metoder 

med vilka man 

kan påverka 

hälsan och 

tryggheten i 

den närmaste 

omgivningen. 

 


