
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:
 
Kunskap och förståelse
 
- identifiera och redogöra för några kunskapsteoretiska begrepp
- redogöra för relationen mellan kunskap, lärande och hälsa
 
Färdighet och förmåga
 
- diskutera och analysera kunskaps-, lärande- och hälsobegreppens förändring över tid
- förklara skillnaden mellan formellt, informellt och icke-formellt lärande
 
Värdering och förhållningssätt
 
- kritiskt reflektera över kunskap och lärande ur ett hälsopedagogiskt perspektiv.

Kursens innehåll I kursen introduceras kunskapsteoretiska begrepp som relateras till olika pedagogiska
perspektiv. Förhållandet mellan kunskapsteoretiska utgångspunkter och lärande analyseras
och diskuteras i relation till olika hälsopedagogiska sammanhang.



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, seminarium samt handledning

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Seminarium, muntlig redovisning och portföljexamination

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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