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En grundbog til pædagoguddannelsens linjefag: Sundhed, krop og
bevægelse. Bogen tager udgangspunkt i bekendtgørelsen, og den er
dermed direkte målrettet faget og dets forskellige elementer og mål.

Det er positive ord: sundhed – krop – bevægelse. De giver
associationer til livsglæde, kreativitet, vilje og handlinger. I hvert
fald, når de fungerer for os – når vi er tilfredse med vores krop, og
når vi kan bevægelsen og nyder at være i den. Det kan desværre også
være negativt ladede ord. Kroppen kan være en fjende – som f.eks.
for den anoreksiramte, for den overvægtige og for cutteren. Eller
kroppen kan være en begrænsning, som for den spastisk lammede.
Bogen kommer rundt om alle disse aspekter ud fra de centrale
begreber: sundhedsfremme, mestringsevne, forebyggelse og



livskvalitet. De enkelte kapitler handler om kulturelle perspektiver på
sundhed, sundhedspædagogik, handlekompetence og pædagogens
rolle, social sundhed og netværks betydning for sundheden, fysisk
læring og viden, ulykker på de pædagogiske praksisområder,

hygiejne, kost og dens indtagelse og seksualitet. Forfatterne er: Ina
Munch, Bo Birk Nielsen, Bjarne Bruun Jensen, Peter Larsen, Jørn

Martin Steenhold, Mette Hesselholt, Vibeke Stage, Grit Niklasson og
Birgit Dagmar Johansen.
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