
Lärarhandledning

Häng med till…
Häng med till-serien beskriver i ord och bild besök hos, läkare, 
tandläkare, frisör, sjukgymnast och optiker. Texten är lättläst och 
layouten luftig för att göra innehållet överskådligt. De många bil-
derna förstärker texten.

Temat är egenvård och målsättningen är att eleverna ska bli 
bekanta med och förberedda sig för besök hos läkare, tandläkare 
etc.

Målgrupper är elever i grundsärskolan men även elever i gym-
nasiesär och vuxensärkolan. Inte minst elever med utländskbak-
grund.

Givetvis kan andra målgrupper med behov av lättläst material 
på detta område ha glädje av Häng med till-serien.

Några tips om hur Häng med-serien kan användas 
i undervisningen

• De 5 häftena kan läsas enskilt av eleverna i klassrummet eller 
tillsammans två och två eller med stöd av lärare. Efter att ha läst 
kan eleverna berätta om sina egna erfarenheter och även skriva 
om egna besök på de ställen som besöks. 

• Likaså kan den elev som just varit hos ex vis tandläkaren läsa 
Häng med till tandläkaren och berätta om det egna besöket är likt 
och olikt det som beskrivs.

• Häng med till-serien kan också vara underlag för samtal om 
olika yrken och elevernas egna tankar om de jobb som beskrivs.

• Eleverna kan även med utgångspunkt från häftena ta reda på 
hur man tar kontakt med läkare, tandläkare, optiker etc. De kan 
också ta reda på var man kan hitta information på nätet etc.

• Eleverna kan också muntligt eller skriftligt beskriva de bilder som 
finns i häftena. Det är viktigt att lärare finns i närheten om eleverna 
undrar över något som syns på bilderna.

• Eleverna kan ju även spela upp ett besök hos läkare etc. 

I Häng med kan det finnas ord och uttryck som behöver förklaras. 
Hör med eleverna och red ut begreppen.

Tips på andra läromedel och länkar som kan kopplas till 
Häng med-serien:

JOBB från A till Ö
Vad gör man här?
Konfetti artiklar ang yrken.
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