


Hvorfor en bog om sundhedspædagogik og sundhedsfremme? Sundhedspædagogik
og sundhedsfremme er grundlæggende omstridte og dynamiske begreber. Der er en
stadig foran-dring i begrebernes indhold, ikke mindst på grund af  de politiske niveauers
styringsbestræbelser, og forsknings- og praksisfelternes behov for at navigere i forhold
hertil. At belyse sundheds-pædagogik og sundhedsfremme som forsknings- og
praksisfelt er derfor et overordnet formål med bogen.

I bogen er der fokus på diskussioner og analyser af:

· begreber om sundhedspædagogik, sundhedsfremme og forebyggelse, samt
værdier og ideologiers rolle i sundhedspædagogik og sundhedsfremme

· pædagogiske tilgange, der vægter udvikling af  målgruppers og
professionelles handlekompetence, deltagelse og refleksioner, og som
understøtter dette ved at fokusere på handlings- og deltagelsesorienterede
strategier og metoder i det sundhedsfremmende arbejde

· kontekstens betydning, herunder samfundsmæssige, politiske,
institutionelle, kulturelle, sociale og individuelle forholds betydning, for det
sundhedspædagogiske arbejde og for målgruppernes sundhed og læring.
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