
 

 

 Forløbet har til formål at arbejde med kompetenceområdet sundhed og trivsel. 

Øvelserne i forløbet tager udgangspunkt i kompetencemålet ”Eleven kan fremme 

egen og andres sundhed med udgangspunkt i demokrati og rettigheder”.   

Færdigheds- og vidensmålene der er knyttet til kompetencemålet er:  

o Eleven kan vurdere sundsfaktorer i relation til eget liv. 

o Eleven har viden om sundhedsfaktorer, som er særligt relevante for unge. 

 

Forløbet er bygget op af nedenstående øvelser og dertilhørende bilag. Strukturen i 

øvelserne er den samme, hvilket gør det let at komme i gang. Vi anbefaler at se filmene 

over nogle dage eller uger.Tidsangivelserne er cirka tider, og det er selvfølgelig op til 

læreren eller pædagogen hvor meget I vil gå i dybden, og eventuelt lave jeres egne 

øvelser til filmene. 

 

 En rundtur i sundhedsstjernen // 30 minutter. 

 Film med Viktor Axelsen og er du enig eller uenig? // 30 minutter. 

 Film med Tine overballe og er du enig eller uenig? // 30 minutter. 

 Film med Line Søholm og er du enig eller uenig? // 30 minutter. 

 Film med Daniel Harris og er du enig eller uenig? // 30 minutter. 

 Film med Dorthe Korsgaard og er du enig eller uenig? // 30 minutter. 

 Terning-evaluering // 30 minutter. 

 

  



 

 

Overordnet 

Det er vigtigt at eleverne får en rundtur i sundhedsstjernen inden de skal arbejde med 

filmene. Sundhedsstjernen giver eleverne et indblik i livsstilsfaktorer der er vigtige for at 

man kan være og føle sig sund og rask, og samtidig en forståelse for hvad levevilkår er.  

 

En rundtur i sundhedsstjernen skal give eleverne en forståelse af, at sundhed ikke bare 

handler om, hvad man spiser eller hvor aktiv man er, men også hvor vigtigt det er fx at 

have venner og være en del af et fællesskab. 

Læringsmål 

 Eleverne kan i tale sætte hvilke livsstilfaktorer, der påvirker deres sundhed. 

 

Materialer 

 Lærervejledning 1: ”Sundhedsstjernen”.  

 Bilag 7: De fem ark med Sundhedsstjernens livsstilsfaktorer.  

 Der kan anvendes kridt i stedet for de 5 ark med Sundhedsstjernens 

livsstilsfaktorer.  

 

Forberedelse og organisering 

 Læreren/pædagogen beslutter, om han/hun vil anvende de 5 ark, der ligger ved 

bilag 3, eller om Sundhedsstjernen skal tegnes op med kridt.  

 Hvis de 5 ark anvendes, skal de placeres i en stor cirkel. Hvis der er tid, kan 

læreren/pædagogen få det til at ligne en stjerne. På den måde bliver 

overførbarheden større fra Sundhedsstjernen på tavlen til figuren på gulvet.  

 Det vurderes, om øvelsen skal laves i en aula, sal eller lign., eller om øvelsen skal 

finde sted udenfor.  

 

Fremgangsmåde 

 Alle elever placerer sig uden for Sundhedsstjernen (eller arkene, der danner en 

cirkel). 

 Læreren/pædagogen forklarer, at de nu står i det, der hedder levevilkår, og at det 

kan være svært at ændre på ens levevilkår.  



 

 

 Eleverne går sammen to og to og fortæller hver især om deres levevilkår. 

Læreren/pædagogen kan benytte følgende hjælpespørgsmål:  

 

o Hvordan bor du? Bor du i lejlighed, hus eller andet? 

o Har du nogle muligheder for at gå til sport i din fritid? 

 

 Læreren/pædagogen gør opmærksom på, at man kan vise interesse ved at spørge 

nysgerrigt ind til hinanden.  

 Når eleverne er færdige, går de i makkerpar videre ud til et af livsstilsområderne 

(Sundhedsstjernens spidser). Her skal de fortælle om hinandens liv.  

 

 Eksempler:  

o Hvis et makkerpar står i ”Andet?”, kan de fortælle hinanden, hvor mange 

timer de fx sover om natten, hvornår de sidst har været syge osv.  

o Hvis et makkerpar står i ”Følelser og selvværd” kan de fortælle hinanden, 

hvad de gør, når de synes, at noget er svært – enten i skolen eller 

derhjemme.  

o Hvis et makkerpar står i ”Venner og fællesskaber”, kan de fortælle, hvem de 

leger med, enten i skolen eller derhjemme.  

o Hvis et makkerpar står i ”Leg, bevægelse og motion”, kan de fortælle om 

deres fritidsinteresser, om de går eller cykler til skole eller andet.  

o Hvis et makkerpar står i ”Mad og måltider”, kan de fortælle om, hvad de får at 

spise til aftensmad derhjemme, hvad de godt kan lide at have med i 

madpakken, om de godt kan lide at spise sammen med andre eller alene 

osv.  

 

 På lærerens/pædagogens signal går alle elever ind i midten af Sundhedsstjernen. 

Her finder de en ny makker og forsøger at gå ud til et nyt livsstilsområde. 

 Dette fortsætter indtil alle elever har været omkring alle 5 livsstilsområder.  

 

Variationer 

 Læreren/pædagogen kan vælge, at eleverne ikke skifter makker undervejs. På den 

måde bliver det nemmere at holde styr på, at alle elever når ud til alle 

livsstilsområder.  



 

 

Læringsmål 

 Eleverne kan danne sig en mening og træffe et individuelt valg på baggrund af 

filmen om Viktor og hans livsstil. 

 Eleverne kan vurdere deres egen livsstil ud fra sundhedsfaktorer der er særligt 

relevante for unge.  

Forberedelse og organisering 

 Find filmen om Viktor Axelsen på styrpåsundheden.dk.  

 Filmen varer 3 minutter og 20 sekunder. 

 Læreren/pædagogen læser bilag 1: ”Er du enig eller uenig?”, og vurderer om 

udsagnene skal ændres, så de passer bedre ind i klassens kontekst. 

 Læreren/pædagogen medbringer bilag 1: ”Er du enig eller uenig?”.  

 

 

 

Fremgangsmåde 

 Læreren/pædagogen læser indledningen til filmen: Det I skal se nu er en kort film, 
der handler om at være ung og elitesportsudøver. Filmen er optaget i 2011 da 
Viktor Axelsen var 17 år og allerede levede som en professionel badmintonspiller. 
Viktor er tilknyttet Team Danmark og er lige flyttet fra fødebyen, Odense, og alene 
til København. Her skal han have et meget hektisk liv til at gå op i en højere enhed 
for at nå sit mål. Han vil være verdens bedste badmintonspiller.  

 Eleverne ser filmen. 
 
Er du enig eller uenig? 
  

 Læreren/pædagogen forklarer, at klasseværelset er inddelt i 2 fiktive rum. Den ene 

endevæg betyder ”ENIG”, den anden endevæg betyder ”UENIG”. 

 Læreren/pædagogen forklarer:  

”I skal tage stilling til nogle forskellige udsagn om Viktors og jeres egen 

livsstil. I har sikkert mange forskellige bud på, hvad der er vigtigt for jeres 

livsstil. Sundhed er meget individuelt, så I er helt sikkert ikke enige i alt ting, 

og det er også sådan det skal være. Om et øjeblik vil jeg læse nogle udsagn 

op for jer. I skal tage stilling til, om I er enige eller uenige i det, jeg læser op. I 

skal placere jer i det ”rum”, der passer til det, som I vil svare. Når I har 

placeret jer i det fiktive rum stiller jeg et tillægsspørgsmål som I skal snakke 



 

 

om med enten en fra det samme eller det andet rum. Det styrer jeg. Det 

bliver spændende at se, hvad vi er enige eller uenige om. ” 

 Læreren/pædagogen læser første udsagn op. 

 Eleverne reflekterer over udsagnet, mens de finder hen til det fiktive ”rum”, som 

passer til deres svar. 

 Når alle er placeret siger læreren fx:  

”Nu skal I finde en makker, som står i det samme eller modsatte fiktive rum 

som jer. Snak kort om, hvorfor I er enige eller uenige. 

 I bilaget er der tillægsspørgsmål, men I kan selvfølgelig også lave jeres egne. 

 Læreren/pædagogen læser næste udsagn op, osv. 

 Læreren/ pædagogen vurderer om der er tid til at snakke sammen to og to efter alle 

spørgsmål. 

 Nogle af spørgsmålene kan komme lidt tæt på, så man skal være opmærksom på 

at der kan være noget opfølgningsarbejde under og efter øvelsen. 

 

Variationer 

 Der kan udarbejdes andre udsagn af enten lærer/pædagog eller elever.  

 Øvelsen har den sidegevinst for læreren/pædagogen, at den kan give indblik i 

elevernes sociale handlemønstre. Vælger de det samme som deres bedste 

klassekammerat, eller kan de stå ved deres egne holdninger. Tal evt. med eleverne 

om dette. 

 

 
Læringsmål 
 

 Eleverne kan danne sig en mening og træffe et individuelt valg, der har fokus på 

forholdet til deres egen krop, på baggrund af filmen om Tine og hendes livsstil. 

 Eleverne kan vurdere deres egen livsstil ud fra sundhedsfaktorer der er særligt 

relevante for unge.  

 

Forberedelse og organisering 

 Find filmen om Viktor Axelsen på styrpåsundheden.dk.  

 Filmen varer 4 minutter og 11 sekunder. 

 Læreren/pædagogen læser bilag 2:”Er du enig eller uenig?”, og vurderer om 

udsagnene skal ændres, så de passer bedre ind i klassens kontekst. 

 Læreren/pædagogen medbringer bilag 2: ”Er du enig eller uenig?” 

 
 



 

 

Fremgangsmåde 
 

 Læreren/pædagogen læser indledningen til filmen: ”Det I skal se nu er en kort film, 
der handler om hvordan Tine Overballe træf en nem, men kortsigtet beslutning, for 
at få det bedre med sin krop”. 

 Eleverne ser filmen. 
 
Er du enig eller uenig? 
 

 Det er samme fremgangsmåde som øvelsen, er du enig eller uenig med Viktor 
Axelsen. 

 

 
Læringsmål 

 Eleverne kan danne sig en mening og træffe et individuelt valg, der har fokus på 

forholdet til deres egen krop, på baggrund af filmen om Line. 

 

Forberedelse og organisering 

 Find filmen om Line Søholm på styrpåsundheden.dk.  

 Filmen varer 3 minutter og 22 sekunder. 

 Læreren/pædagogen læser bilag 3: ”Er du enig eller uenig?”, og vurderer om 

udsagnene skal ændres, så de passer bedre ind i klassens kontekst. 

 Læreren/ pædagogen medbringer bilag 3: ”Er du enig eller uenig?” 

Fremgangsmåde 
 

 Læreren/pædagogen læser indledningen til filmen: ”Det I skal se nu er en kort film 
der handler om hvordan Line Søholm træf en svær beslutning for at få et bedre 
selvværd”. 

 Eleverne ser filmen. 
 
Er du enig eller uenig? 
 

 Det er samme fremgangsmåde som øvelsen, er du enig eller uenig med Viktor 
Axelsen. 

 



 

 

 
Læringsmål 

 Eleverne kan danne sig en mening og træffe et individuelt valg, på baggrund af 

filmen om Daniel Harris. 

 

Forberedelse og organisering 

 Find filmen om Daniel Harris på styrpåsundheden.dk.  

 Filmen varer 4 minutter og 18 sekunder. 

 Læreren/pædagogen læser bilag 4: ”Er du enig eller uenig?”, og vurderer om 

udsagnene skal ændres, så de passer bedre ind i klassens kontekst. 

 Læreren/ pædagogen medbringer bilag 4: ”Er du enig eller uenig?” 

Fremgangsmåde 
 

 Læreren/pædagogen læser indledningen til filmen: ”Det I skal se nu er en kort film 
der handler om hvordan Daniel Harris. Han er dværg og ligner derfor ikke flertallet. I 
filmen fortæller han om hvorfor han dyrker konditions- og styrketræning. 

 Eleverne ser filmen. 
 
Er du enig eller uenig? 
 

 Det er samme fremgangsmåde som øvelsen, er du enig eller uenig med Viktor 
Axelsen. 

 

 
Læringsmål 
 

 Eleverne kan danne sig en mening og træffe et individuelt valg på baggrund af 

filmen om Dorthe og hendes livsstil. 

 Eleverne kan vurdere deres egen livsstil ud fra sundhedsfaktorer der er særligt 

relevante for unge.  

Forberedelse og organisering 



 

 

 Find filmen om Dorthe Korsaard på styrpåsundheden.dk.  

 Filmen varer 5 minutter og 57 sekunder. 

 Læreren/pædagogen læser bilag 5: ”Er du enig eller uenig?”, og vurderer om 

udsagnene skal ændres, så de passer bedre ind i klassens kontekst. 

 Læreren/ pædagogen medbringer bilag 5: ”Er du enig eller uenig?” 

Fremgangsmåde 
 

 Læreren/pædagogen læser indledningen til filmen: ”Det I skal se nu er en kort film 
der handler om hvordan Dorthe Korsgaard. Hun har valgt en livsstil, der gør at hun 
lever i ekstremt faste rammer”. 

 Eleverne ser filmen. 
 
Er du enig eller uenig? 
 

 Det er samme fremgangsmåde som øvelsen, er du enig eller uenig med Viktor 
Axelsen. 

Overordnet 

Øvelsen er en opsamling og evaluering på forløbet om livsstil og kropsidentitet.  

Læringsmål 

 Eleverne kan evaluere forløbet og italesætte deres viden om livsstil og 

kropsidentitet, som er særlig relevant for unge.  

 

Materialer  

 Medbring de tre terninger fra Sundhedskassen. 

 Medbring bilag 6: ”Terning-evaluering”.  

 

Forberedelse og organisering 

 Et område hvor der er plads til, at eleverne kan stå i tre cirkler. 

 

Fremgangsmåde  

 Eleverne inddeles i tre cirkler og hver cirkel får en terning. 

 Læreren/pædagogen udvælger en elev fra hver cirkel som får bilag 4 og skal læse 

spørgsmålene op under øvelsen.  

 Den elev, som læreren/pædagogen har valgt til at læse spørgsmålene op, starter 

med terningen.  



 

 

 Eleven kaster terningen stille og roligt ud til en tilfældig klassekammerat i sin egen 

cirkel. 

 Det tal, som højre tommelfinger lander på, når terningen gribes, siges højt. Fx tallet 

5.  

 Oplæseren læser spørgsmål 5 højt. 

 Eleven, der greb terningen, svarer så godt han/hun kan og kaster terningen videre 

til en ny elev, som svarer på det spørgsmål som højre tommelfinger lander på.  

 Eleven, der læser op, må gerne stille uddybende spørgsmål. På bilaget fremgår 

eksempler på uddybende spørgsmål.  

 Øvelsen fortsætter på denne måde. Eleverne skal sørge for, at alle inkluderes og 

får terningen. 

 

Variationer 

 Læreren/pædagogen og/eller eleverne laver deres egne spørgsmål. 

 Hvis der er flere elever, der gerne vil læse spørgsmålene højt, kan der indlægges 

byt undervejs.  



 

 

 
Forløb: Livsstil og kropsidentitet                                    

 

Klassetrin: 7.-9. klasse.  

 

Som lærer/pædagog vurderer du: 

 Hvor meget du vil gå i dybden med at spørge ind til elevernes refleksioner.  

 Om du eller eleverne vil lave andre eller flere spørgsmål, der passer til 

læringsmålene. 

 

Er du enig eller uenig? 

1. Jeg vil som 17-årig gerne leve et liv som Viktor Axelsen.  

o Hvorfor/ hvorfor ikke er du enig eller uenig? 

 

2. Jeg mener at Viktor lever et sundt liv - tænk på livsstilsfaktorerne i 

Sundhedsstjernen. 

o Hvorfor er du enig eller uenig? 

 

3. Jeg ville gerne træne 4-5 timer om ugen, hvis du selv kunne bestemme hvilken 

sport det skulle være. 

o Hvad laver du i din fritid? 

 

4. Jeg mener det er vigtigt at have venner eller veninder som man kan snakke med 

om alt muligt.  

o Hvad snakker du om med dine venner eller veninder? 

 

5. Det er sundt at tage til fest.  

o Hvorfor er du enig eller uenig i at det er sundt at tage til fest? 

 

6. Viktors motivation for at blive verdens bedste badmintonspiller er nærmest 

umenneskelig.  

o Hvad er du motiveret for at blive dygtig til? 

 

 

 



 

 

 

Forløb: Livsstil og kropsidentitet                                    

 

Klassetrin: 7.-9. klasse.  

 

Som lærer/pædagog vurderer du: 

 Hvor meget du vil gå i dybden med at spørge ind til elevernes refleksioner.  

 Om du eller eleverne vil lave andre eller flere spørgsmål, der passer til 

læringsmålene. 

 

Er du enig eller uenig? 

  

1. Jeg forstår godt, hvorfor Tine tog beslutningen om at få foretaget en fedtsugning, ud 

fra den viden vi fik i filmen. 

o Hvorfor er du enig eller uenig?  

 

2. Det er vigtigt at have viden om skønhedsoperationer og disses konsekvenser før 

man får dem lavet. 

 

3. Hvis man gerne vil tabe sig kan man forsøge at ændre sin livsstil. 

o Hvorfor er det svært at ændre sin livsstil? 

 

4. Jeg sammenligner min krop med mine veninder og venner. 

 

5. Virkningen af Tines fedtsugning fortog sig efter nogen tid. 

o Hvorfor fortog virkningen sig mon? (Tine havde ikke ændret livsstil og hun 

tog derfor på igen. 

 

6. Det er et godt råd at være mere fysisk aktiv og spise sundt og varieret, hvis man 

gerne vil tabe sig. 

o Hvilke livsstilsfaktorer har indflydelse på om du har mere energi til at være 

fysisk aktiv? Få inspiration fra Sundhedsstjernen. 

 

 



 

 

 

Forløb: Livsstil og kropsidentitet                                    

 

Klassetrin: 7.-9. klasse.  

 

Som lærer/pædagog vurderer du: 

 Hvor meget du vil gå i dybden med at spørge ind til elevernes refleksioner.  

 Om du eller eleverne vil lave andre eller flere spørgsmål, der passer til 

læringsmålene. 

 

Er du enig eller uenig? 

  

1. Jeg forstår godt, hvorfor Line tog beslutningen om at få foretaget en 

brystforstørrende operation ud fra den viden vi fik i filmen. 

o Hvorfor er du enig eller ueing? 

 

2. Jeg synes medierne er med til at skabe et forvrænget billede af kropsidealer. 

o  

3. At have selvtillid i forhold til sit udseende er en del af det at være og føle sig sund. 

o Hvorfor er du enig eller uenig?  

 

4. Jeg har prøvet at blive mobbet eller mobbe en anden person med personens 

udseende. 

o Hvordan var det at blive mobbet eller hvordan var det at mobbe? 

 

5. Jeg har før skulle træffe en beslutning som jeg synes var svær. (Behøver ikke 

handle om emnet). 

o Hvad var det for en beslutning og hvordan var det? 

 

6. At føle sig fri og turde være sig selv er en del af at være og føle sig sund. 

o Hvornår føler du dig fri? 

o Hvornår føler du at du kan være dig selv? 

 

 



 

 

 

Forløb: Livsstil og kropsidentitet                                    

 

Klassetrin: 7.-9. klasse.  

 

Som lærer/pædagog vurderer du: 

 Hvor meget du vil gå i dybden med at spørge ind til elevernes refleksioner.  

 Om du eller eleverne vil lave andre eller flere spørgsmål, der passer til 

læringsmålene. 

 

Er du enig eller uenig? 

 

1. Daniel Harris virker til at leve et godt og sundt liv ud fra de oplysninger vi fik i filmen. 

o Hvorfor er du enig eller uenig? 

 

2. Jeg føler en indre tilfredsstillelse efter jeg har været fysisk aktiv. 

o Hvornår og hvordan er du fysisk aktiv?  

 

3. Jeg dyrker fysisk aktivitet fx konditions- og styrketræning for at få eller bevare et flot 

udseende. 

o Hvem definere hvad et flot udseende er? 

 

4. Jeg kan godt lide at svede. 

o Hvornår sveder du mest? 

 

5. Jeg er fysisk aktiv fordi jeg gerne vil forbrænde kalorier. 

o Hvad motiverer dig til at være fysisk aktiv? 

 

6. At være en del af et aktivt fællesskab er vigtigt for min sundhed. 

o Hvilke(n) forening, hvor du kan være fysisk aktiv på den ene eller anden 

måde, er du medlem af? 

o Hvordan er I fysisk aktive? 

 

 



 

 

 

Forløb: Livsstil og kropsidentitet                                    

 

Klassetrin: 7.-9. klasse.  

 

Som lærer/pædagog vurderer du: 

 Hvor meget du vil gå i dybden med at spørge ind til elevernes refleksioner.  

 Om du eller eleverne vil lave andre eller flere spørgsmål, der passer til 

læringsmålene. 

 

Er du enig eller uenig? 

 

1. Dorthe lever et godt og sundt liv ud fra de oplysninger vi fik i filmen. 

o Hvorfor er du enig eller uenig? 

 

2. Jeg synes de store muskler var pænt til Dorthe. 

o Det er meget forskelligt, hvad vi synes der er pænt. Hvad synes du er pænt? 

 

3. Det er sundt at leve efter en kostplan. 

o Hvorfor er du enig eller uenig? 

 

4. Jeg har nemmere ved at motivere mig til at være fysisk aktive og/ eller spise sundt 

og varieret, hvis jeg et tydeligt mål. 

o Hvad er du motiveret for? 

 

5. Jeg bliver motiveret af konkurrence. 

o Hvad bliver du motiveret af? Fx at udvikle mig, at se jeg bliver bedre, af 

meningsfulde opgaver eller noget helt andet. 

 

6. Jeg elsker at udfordre mig selv. 

o Hvad udfordre du dig selv med? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Forløb: Livsstil og kropsidentitet. 
 
Klassetrin: 7.-9. klasse. 
 

 
Som lærer/pædagog vurderer du: 

 Hvor meget du vil gå i dybden med at spørge ind til elevernes refleksioner.  

 Om du eller eleverne vil lave andre spørgsmål, der passer til læringsmålene. 

 Efter hvert spørgsmål er der et bud på et uddybende spørgsmål, som eleverne kan 

stille hinanden.  

 

 

1. Hvad har du lært? Kan du give nogle konkrete eksempler? 

2. Hvad var sjovt? Kan du komme med nogle konkrete eksempler? 

3. Hvad var svært? Hvorfor var det svært? 

4. Hvad kunne du tænke dig at lære mere om? Hvorfor kunne lige netop dét være 

interessant at lære noget mere om? 

5. Hvad kan du huske fra forløbet? Hvorfor tror du, at du husker lige præcis dét bedst? 

6. Hvad vil du fortælle dine forældre om? Snakker I tit om, hvad I laver i skolen? 

7. Har du nogle mål som du kæmper for at opnå? Hvordan gør du? 

8. Hvad motiverer dig til at være fysisk aktiv? 

9. Hvem definerer hvad et flot udseende er? 

10. Hvornår føler du dig fri til at være dig selv? Hvorfor? 

11. Hvorfor er det svært at ændre sin livsstil? Er der noget du kunne tænke dig at 

ændre? 

12. Hvad laver du i din fritid? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Sundhedsstjernen er en model (se nedenfor), som du kan anvende i din undervisning, når 

du skal vise dine elever, hvad der kan påvirke deres sundhed. Modellen favner det brede 

og positive sundhedsbegreb.  

I den yderste kreds, rundt om stjernen, har vi levevilkår. I midten af stjernen, og som 

centrum for det hele, er individet. Hver spids i stjernen symboliserer en livsstilsfaktor, fx 

leg, bevægelse og motion, som har betydning for individets sundhed.  

Når vi taler om et individs sundhed, er det afgørende at forstå, at der er flere 

livsstilfaktorer, der spiller ind og gensidigt påvirker hinanden, for at man kan være og føle 

sig sund og rask. Sundhedsstjernens ben samles i centrum og hænger på den måde 

sammen. 

De fem livsstilsfaktorer er:  

 Leg, bevægelse og motion, der handler om, hvad der sker i vores krop, når vi 

bevæger os.  

 Venner og fællesskaber, der handler om, hvordan vi har det med hinanden.  

 Mad og måltider, der handler om, hvad vi spiser og drikker alene eller sammen 

med andre. 

 Følelser og selvværd, der handler om, at vi skal have det godt med os selv for at 

være sunde.  

 Andet? Dette felt indeholder de livsstilsfaktorer, som ikke kan placeres i nogle af de 

andre, fx søvn og hygiejne.  

 

Som individ har man mulighed for at ændre på disse livsstilfaktorer, men det kan være 

svært. Det er især som barn og ung, at man grundlægger gode livsstilsvaner. En af de 

mange årsager til, at det kan være svært at ændre livsstilsvaner, er de levevilkår, som 

man lever med.  

Levevilkårene, som er rundt om Sundhedsstjernen, symboliserer individets udgangspunkt 

eller fundament. Disse er altså grundlæggende for vores sundhed, og det kan være svært 

at ændre disse. Tager vi eksemplet med bopæl og lokalområde kan det som barn være 

svært at have indflydelse på, hvor ens forældre er bosat. Som bekendt er nogle 

boligområder, i et sundhedsperspektiv, bedre at bo i end andre, fordi de generelle 

leveforhold er gode. Det kunne fx være adgang til rent drikkevand eller muligheder for at  



 

 

 

dyrke fritidsinteresser. De attraktive boligområder er de dyreste, og derfor spiller ens 

forældres økonomi en rolle for et barns sundhed. I Danmark er den økonomiske ulighed 

mellem mennesker mindre end i andre lande, fordi vi lever i et demokratisk samfund, hvor 

alle betaler skat. Dette har igen betydning for vores velfærdsydelser og hermed 

muligheden for at benytte læger, hospitaler osv., hvilket gør det nemmere at opretholde 

vores fysiske og mentale sundhedstilstand. I andre lande, hvor uligheden er større, kan de 

økonomiske forskelle og samfundsstrukturer betyde, at nogle børn ikke går i skole, og 

hermed ikke lærer om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Disse levevilkår, som 

lægger uden for individets kontrol, kommer hermed direkte eller indirekte til at påvirke 

individets livsstilfaktorer. 

 

 

 

 


