Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole er en forskningsbaseret grundbog om sund
hedspædagogiske teorier, begreber og metoder samt disses anvendelse i det sundhedsfremmende arbej
de med børn og unge i dagtilbud og skoler. Bogen tilbyder en teoretisk baggrundsviden, der bygger på
nyeste forskning i sundhedspædagogik, og en handlingsorienteret viden, hvor der via eksempler
fra praksis gives anbefalinger og ideer til det praktiske arbejde med sundhedspædagogik og
sundhedsfremme. Bogen bygger på forskning fra primært danske sammenhænge, men
også udenlandske betragtninger inddrages.
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PÆDAGOGIK OG SUNDHED
Hvordan sikrer man, at sundhed, mad og motion knyttes sammen, og at de sundhedsmæssige
tiltag desuden knyttes til det eksisterende pædagogiske arbejde? Hvordan får man det bedste ud
af det læringspotentiale, der ligger i det sundhedspædagogiske arbejde?
Bøgerne i serien Pædagogik og sundhed tager udgangspunkt i et positivt og bredt sundhedsbegreb, og
de anlægger en demokratisk og holistisk tilgang til sundhedsfremme, hvor sundhed, kost og motion er
uadskillelige.
Hensigten er at give skolers, institutioners og professionshøjskolers sundhedsundervisning og sundheds
pædagogik et kvalitativt løft. Serien indeholder både praktiske og teoretiske udgivelser og henvender sig
således til både studerende og undervisere på lærer- og pædagoguddannelserne, lærere, pædagoger,
pædagogiske konsulenter og andre, der har interesse i sundhed og pædagogik.
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SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG SUNDHEDSFREMME I DAGTILBUD OG SKOLE

Sundhed, trivsel og læring hænger uløseligt sammen. Sundhed og trivsel danner grobund for børn og unges
læring og psykosociale udvikling, og samtidig spiller uddannelse, læring og erhvervelse af kompetencer en
vigtig rolle for sundhed og velvære gennem hele livet. Børn og unges sundhed og trivsel i hverdagen – og
dermed også deres mulighed for at udvikle sig og lære – påvirkes af mange forskellige dimensioner, heri
blandt samvær med andre børn og unge og med for eksempel pædagoger og lærere, sociale relationer og
venskaber, leg og undervisning, succes og nederlag, de fysiske rammer og atmosfæren i institutionen og
deraf udløste følelser. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på børn og unges sundhed og trivsel fra en tidlig
alder for at skabe de bedste muligheder for sundhed og livskvalitet livet igennem.
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