
Kursplan för Hälsovägledare 
 
 
Ledarskap & samtalsmetodik 

Ledarutbildning. En hälsovägledare skall efter genomgången utbildning: 

• ha kunskap om sin egen roll som gruppmedlem och som ledare 
• ha kunskap om olika grupputvecklingsfaser 
• tränat sitt ledarskap i olika sammanhang 
• reflekterat över ledarskap kopplat till gruppsykologi 
• prövat att organisera och leda grupper i olika lärandemiljöer 
• kunna planera, genomföra och utvärdera ett pedagogiskt innehåll anpassat 

till olika målgrupper 
• kunna utföra muntliga och skriftliga presentationer med hjälp av 

framförandeteknik 
• använda sig av motiverande samtal (MI) steg 1 
• Vidare ska den studerande kunna använda hälsovägledningsmetoden 
• Kasam DIALOGEN. 

  

Näringslära  

En hälsovägledare ska efter genomgången utbildning: 

• förstå samband mellan matvanor och hälsa /sjukdomar 
• utföra måltidsplanering för grupper och individer 
• ha grundläggande kunskap i näringslära kring: 

o matspjälkningsprocessen, energiomsättningen 
o energigivande näringsämnen 
o vitaminer & mineraler 
o nordiska näringsrekommendationer (NNR). 

  

Fysiologi & anatomi  

En hälsovägledare ska efter genomgången utbildning ha god teoretisk kunskap 
om människans anatomi och fysiologi. Kursmomentet innefattar: 

• grundläggande anatomi 
• grundläggande fysiologi 
• massageutbildning – diplomerad massör, kunna ge klassisk massage i 

syfte att främja hälsan, utbildningen ges i samarbete med Physio Academy 
• ergonomi – att kunna analysera en individs arbetsförhållanden, fysiskt, 

psykiskt och socialt. 

 

https://physioacademy.se/
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Motion & träningslära  

En hälsovägledare ska efter genomgången utbildning ha god teoretisk- och 
praktisk kunskap om konditions-, styrke-, och rörlighetsträning. 

Denna kunskap ligger till grund för: 

• styrkeinstruktörsutbildning – att kunna instruera övningar i syfte att bevara 
och förstärka muskelstyrkan 

• träningslära – principer för styrke- och konditionsträning 
• motionsledarutbildning – att kunna konstruera, planera och genomföra 

olika motionsaktiviteter, samt förmedla rörelseglädje 
• träningsråd – upplägg på grupp- och individnivå 
• fysisk aktivitet – FYSS. 

 

Folkhälsa  

En hälsovägledare ska efter genomgången utbildning: 

• ha grundläggande kunskap kring samhällets organisation och förvaltning 
• ha kunskap om hur nationellt folkhälsoarbete är organiserat 
• ha kunskap om hur promotivt hälso-/folkhälsoarbete bedrivs på olika arenor 
• hälsopromotion 
• livsstilsfaktorer och hälsa 
• vetenskapsteori – kunskapsinhämtning, källkritik och studiedesign. 

  

Natur & friluftsliv  

En hälsovägledare ska efter genomgången utbildning: 

• ha grundläggande kunskap i friluftsteknik och egen erfarenhet av olika 
friluftsaktiviteter 

• ha kunskap om säkerhetstänkande i friluftslivet 
• kunna ge första hjälpen och hjärt- och lungräddning 
• kunna förstå och redogöra för sambandet mellan friluftsliv och hälsa 
• ha kunskap om miljö och klimat och Agenda 2030. 

   

Stress, stresshantering & sömnmekanismer  

En hälsovägledare skall efter genomgången utbildning: 

• ha kunskap om hur kroppens nerv-, hormon- och immunsystem fungerar 
vid en stressreaktion  

• ha provat och värderat olika avslappnings- och stresshanteringsmetoder 
• ha grundläggande kunskaper om psykosocial arbetsmiljö och 

arbetsrelaterad stress 
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• kunna planera och genomföra kurser och föreläsningar i stresshantering för 
olika målgrupper 

• kunna planera och genomföra avspänningsövningar för olika individer och 
målgrupper 

• ha kunskap om sömnens mekanismer och dess relation till stress och hälsa 
samt kunna ge råd vid sömnbesvär 

• förstå sambandet mellan Aaron Antonovskis KASAM (känsla av 
sammanhang) och hälsa. 

  

Projekt & planering 

Denna del av utbildningen ligger i anslutning till olika moment där du tränar på att 
planera projekt/event som sedan genomförs under olika teman.  

Vi avslutar läsåret med en hälsovecka där du praktiserar dina kunskaper i skarpt 
läge.  

 

Fördjupning  

Du kommer även kunna välja att fördjupa dig extra i något av följande områden: 

• Österländska hälsoperspektiv – yoga, meditation, ayurveda. 
• Tränings- och Näringslära för välbefinnande och prestation.  
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