
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Fördjupning A1N

Utbildningsnivå Avancerad nivå

Kurskod FHA002

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Folkhälsovetenskap

Ämnesgrupp Folkhälsovetenskap

Utbildningsområde Vårdområdet 100.0 %

Mål Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
 
- analysera psykologiska begrepp, modeller och teorier som är relaterade till befolkningens
hälsa och ohälsa
- problematisera folkhälsopsykologins roll inom folkhälsovetenskapen
- exemplifiera hur olika psykologiska och demografiska faktorer kan bidra till olika
hälsobeteenden hos befolkningen
- välja ut och applicera en hälsomodell i syfte att förändra ett ohälsosamt beteende
- jämföra och värdera olika strategier för att uppnå en jämlik hälsa

Kursens innehåll Prevention, intervention och vidmakthållande av hälsorelaterade beteenden utifrån ett
folkhälsopsykologiskt perspektiv.

Undervisning Nätbaserad distansundervisning

Förkunskaper Högskoleexamen om minst 120 poäng.
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för
grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. 

Examinationsform Portföljexamination.



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet
till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till nästa kursomgång.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Folkhälsopsykologi 7,5 hp Betyg: AF


