
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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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
1. individuellt och skriftligt inom givna tidsramar identifiera sociala, ekonomiska och
miljömässiga faktorer samt förklara hur de påverkar hälsobeteenden, livskvalitet och hållbar
utveckling under olika faser i livet
2. identifiera och förklara mekanismer som påverkar hälsobeteenden, livskvalitet och hållbar
utveckling under olika faser i livet
3. skriftligt och muntligt kritiskt diskutera och reflektera kring individens och samhällets
ansvar i relation till hälsobeteende och hållbar utveckling
4. jämföra teorier och modeller som används för att förklara och påverka hälsobeteende
5. föreslå, argumentera för och tillämpa olika hälsofrämjande strategier för att stödja och
främja hälsobeteenden på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.
6. identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap inom hälsopromotion och hållbarhet

Kursens innehåll - hälsobeteende i ett folkhälso- och hållbarhetsperspektiv
- hälsobeteende i olika faser i livet
- nationella mål och riktlinjer för främjande av goda levnadsvanor och hållbar utveckling
- strategier och modeller för att främja hälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå.
- hälsofrämjande interventioner inom olika arenors verksamhetsområde, ur ett
hållbarhetsperspektiv 



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. 

Undervisning Föreläsningar, grupparbeten, seminarier, fältstudier, handledning
 

Förkunskaper Godkända kurser från år 1 i programmet Folkhälsostrateg för hållbar utveckling

Examinationsform Individuell skriftlig uppgift, seminarier, skriftlig uppgift i grupp, muntlig presentation.  

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

Begränsningar För student som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet
till ytterligare två examinationstillfällen i anslutning till kursens genomförande. Student som
ej är godkänd efter dessa examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kurstillfälle. Sammanlagt ska en student erbjudas minst 5
examinationstillfällen (inklusive det ordinarie tillfället)

Övriga föreskrifter Kursen ingår som obligatorisk campuskurs i programmet: Folkhälsostrateg för hållbar
utveckling och ges på svenska. För information om kriterier för de olika betygsgraderna
hänvisas till studiehandledningen. Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller
alternativ examination för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
1001   Skriftlig individuell uppgift (lärandemål 1,2) 8 hp Betyg: AF

1002   Grupparbete och seminarium (lärandemål 4) 3 hp Betyg: UG

1003   Skriftlig gruppuppgift och muntlig redovisning
(lärandemål 3,5,6)

4 hp Betyg: AF


