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Internationellt arbete ger insyn i vård och omsorg i olika länder och
hur kulturer påverkar synen på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning,
medicinsk behandling samt liv och död. Läromedlet är skrivet utifrån

det centrala innehållet i kursen internationellt arbete.

Läs mer
Internationellt arbete tar upp olika hälsoproblem orsakade av

fattigdom, katastrofer och klimatförändringar. Den inleds med en
beskrivning av människors olika livsvillkor i världen, för att ge en
bild av de utmaningar som finns idag. Denna del är rikligt illustrerad

med kartor för att Därefter förklaras vad internationella
överenskommelser är och hur de ligger till grund för internationella
samarbeten. Den senare delen av boken behandlar olika länders

organisation av vård och omsorg, personalkategorier och
utbildningsformer som finns i olika delar av världen. Boken belyser
hur man kan kommunicera med och bemöta människor i olika
sociala och kulturella sammanhang. I kapitlet Med världen som

arbetsfält får eleven ta del av personliga berättelser och erfarenheter
från internationellt arbete.

För att underlätta läsningen finns nyckelord förklarade i marginalen.



Boken är rikligt illustrerad med kartor och bilder som kompletterar
texten. Varje kapitel avslutas med uppgifter och nyckelord.

I boken finns också tre större teman där eleverna ges möjlighet till
fördjupade kunskaper inom vård och omsorg i ett internationellt
perspektiv. Avslutningsvis finns också fördjupningar som kan

användas som samverkansprojekt med andra ämnen.
Bokens innehåll, uppgifter och teman är testade och utvärderade av
gymnasieelever som läst kursen internationellt arbete på Vård- och

omsorgsprogrammet.
Ur innehållet

Människan i världen
Att gå från ord till handling

Synen på hälsa och ohälsa i världen
Vård och omsorg ur ett globalt perspektiv

Med världen som arbetsfält
Fördjupningar och samarbeten med andra kurser

Om författarna
Martina Andersson Gedda är gymnasielärare i samhällskunskap och
Ann-Christin Hemrell är gymnasielärare i vård- och omsorgsämnen.
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