
Fem filmer med sunda tankar om kroppsideal, livsstil och hälsa
Positiv livsstil är ett gediget och omfattande utbildningsmaterial som på ett balanserat och trovärdigt 
sätt tar upp viktiga frågor om ungdomars livsstil och hälsa. I filmerna kommer ungdomar till tals, 
och tillsammans med de medverkande experterna ger materialet viktig kunskap. 

Positiv livsstil fungerar också som ett intresse väckande underlag för diskussion i klassen.  
Här har ni hjälp av en genomarbetad lärarhandled ning. Filmerna utgår från målen i kursplanerna, 
och speltiden är 15–18 min per film.
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Vad styr våra livsstilsval? Hur påverkar våra 
levnadsvanor vår hälsa? Hur påverkar sociala 
medier våra kroppsideal? Det är några av de 
frågor som belyses i film 1. Susanne Lundvall 
och Örjan Ekblom, från GIH i Stockholm, delar 
med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Örjan Ekblom presenterar den senaste forsk-
ningen om de positiva effekter fysisk träning 
ger. Inte minst intressant är de nya rönen att 
fysisk aktivitet förbättrar koncentrations- och 
inlärningsförmågan. 

Många ungdomar upplever stora krav på sig 
idag som kan skapa stress. ”Stressdoktorn” 
Tomas Danielsson, med lång erfarenhet 
inom området, delger oss sina tankar och 
ger goda råd om hur man kan förhålla sig för 
att må bra och prestera så bra som möjligt. 
Här belyser vi också sömnens viktiga be-
tydelse för återhämtning och hälsa.

Få områden är så laddade som mat och kost. 
Erik Hellmén, kostexpert på Örebro läns 
idrottsförbund och Örebro universitet, ger  
en nyanserad bild av vad som är bra mat för 
ungdomar. Att bli medveten om sina kost-
vanor och hur man kan förändra dem är 
andra frågor som tas upp.

Dopingfrågan belyses från olika perspektiv. 
Riksidrottsförbundets antidopingenhet står 
bakom innehållet i denna film, men även 
experter från polisen och sjukvården ger sin 
bild av dopingproblematiken. En skrämmande 
bild målas upp. Kosttillskottens vara eller 
inte vara behandlas också.
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Livsstil och  
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Nej till doping!
Hur lurad vill du bli?

Lärarhandledning
Innehåller frågor för individuell reflektion eller  
diskussion, länkar till lämpliga hemsidor samt  
förslag på fördjupningsuppgifter.

Teckenspråk 
Filmerna är producerade med stöd från SPSM,  
Specialpedagogiska skolmyndigheten, och kan  
också beställas teckenspråkstolkade.

Beställ dina filmer på www.undervisningsvideo.se

Priser Positiv livsstil

STREAMING  1960 kr
Fem filmer + lärarhandledning, 
2 års abonnemang med inloggning.
Svensktextning och teckenspråk finns som val.

DVD  2 960 kr
Fem filmer + lärarhandledning, 
allt material på en DVD.
Svensktextning finns som val i startmenyn.

DVD TECKENSPRÅK  2 960 kr
Fem filmer + lärarhandledning, 
Teckenspråkstolkad version,
allt material på en DVD.

Undervisningsvideo, Guldbaggevägen 12, 702 30 Örebro. Telefon 019-24 48 10. E-post: erland@undervisningsvideo.se

Moms och frakt tillkommer.
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