
Hälsocoach 
”I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. 

Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt 

hur måltider kan komponeras efter olika behov.” 
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Din uppgift är att agera ”hälsocoach” till en av personerna nedan. Läs 
igenom alla fallen och välj ut en person som du ska hälsocoacha! 

1. Stefan är 13 år, överviktig, äter mycket skräpmat och älskar titta på tv. Han 
tränar aldrig och tycker skolidrotten är pest och pina. Stefan är nära att drabbas 
av diabetes om han inte ändrar sin livsstil. 

2.  Lisa är 16 år och  underviktig men tycker själv att hon är tjock. Lisa äter aldrig 
frukost, hoppar ofta över lunchen och detta leder till att hon blir trött och inte 
orkar med skolan eller handbollsträningen som hon innan älskade. Hon har 
också nyligen blivit vegetarian (äter varken fisk eller ägg). Hon var på 
läkarundersökning för ett tag sedan och läkaren sa att hon led av järnbrist. 

3. Nils är 14 år och tränar fotboll tre gånger i veckan. Han blir ofta hungrig på 
eftermiddagen och äter gärna en bulle eller en chokladkaka. Innan träningen 
dricker han alltid energidryck. Nils är allergisk mot fisk och skaldjur. 

4. Kamir är 23 år och läser vid universitetet. Han sitter ofta på föreläsningar eller 
pluggar med sina kompisar. På fritiden tränar han ingenting utan spelar mest 
dataspel. Han bor ensam så det blir ofta snabbmat som nudlar, kebab eller pasta 
med sås till middag. Han känner sig trött och hängig, försöker sova längre på 
helgerna men det hjälper inte. Han är inte överviktig men vill bli piggare och 
må bättre.  



5. Anne är 69 år och har levt ett ganska aktivt liv. Hon fick vid sista läkarbesöket 
veta att hon lider av benskörhet. Hon försöker tänka så mycket på miljön som 
möjligt när hon handlar och väljer gärna ekologiska varor. Att se på film och 
läsa en god bok älskar hon. När hon var yngre cyklade hon mycket och tyckte 
det var roligt att träna judo.     

Din uppgift är att agera ”hälsocoach” vilket innebär att du ska hjälpa personen du valt 
till en hälsosammare livsstil genom ett skriftligt arbete med instruktioner och tips till 
henne/honom. Du ska hjälpa personen med

• Deras kostvanor: Lämplig frukost, lunch, middag, mellanmål för en dag.  
• Kostråd kring grönsaker, frukost, fisk mm.  
• Förklara tallriksmodellen och matcirkelns betydelse.  
• Förklara varför fysisk aktivitet/ motion är viktigt för en bra hälsa och ge lämpliga 
motionsråd för den person du valt. 

Hela uppgiften sammanfattas i frågan: Hur bör personen äta och träna för att 
må så bra som möjligt. 

Leta information i HKK-boken eller på internet t.ex. http://slv.se., halsosidorna.se, 
hkportalen.se. filmer om protein, kolhydrater, fett vitaminer och mineraler på sli.se  
Kom ihåg att vara källkritisk.  
Arbetet ska vara 2-3 sidor med framsida, rubrik, bild och text. Källorna ni använt ska 
finnas med. Uppgiften mejlas till marianne.hogdahl@vasaskolan.net tisdag v.47

Typsnitt p. 12. Rubriker 14 p.Skriv gärna i brevform som att du arbetar med en 
hälsospalt i en tidning: ”Hej, jag har förstått att du har problem med din hälsa och vill 
må bättre……” 

När du har arbetat klart med uppgiften ska du kunna

• visa förståelse för att olika vanor kan ge hälsoproblem. 

• ge förslag på nya hälsosamma kostvanor

• ge förslag på anpassad frukost, lunch, middag och mellanmål för den person du 
valt 

• visa kunskap om hur matcirkeln och tallriksmodellen kan användas för att 
anpassas efter personens behov.

• ge förslag på lämplig fysisk aktivitet. 

• motivera och diskutera dina hälsoråd                       LYCKA TILL!  
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