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Mål Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- redogöra för och diskutera några pedagogiska inriktningar med relevans för det
hälsopedagogiska kunskapsområdet
- redogöra för och diskutera olika teorier om kunskap, lärande och hälsa
- identifiera faktorer som kan påverka hälsa på individ-, grupp-, organisations- och
samhällsnivå
- redogöra för och jämföra teorier kring hälsopedagogiskt ledarskap och grupprocesser
- identifiera strategier för konflikthantering på individ- och gruppnivå
- identifiera och beskriva några vetenskapsteoretiska synsätt
- identifiera och redogöra för några kunskapsteoretiska begrepp och deras användning i
pedagogisk forskning
- redogöra för grunderna i den pedagogiska forskningsprocessen
 
Färdighet och förmåga
 
- diskutera den egna människosynen, kunskapssynen och samhällssynen i relation till
hälsopedagogiska praktiker
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- formulera och diskutera hälsopedagogiska frågeställningar på individ-, grupp-,
organisations- och samhällsnivå med utgångspunkt i någon pedagogisk inriktning med
relevans för det hälsopedagogiska området
- beskriva och diskutera kunskaps-, lärande- och hälsobegreppens förändring över tid
- förklara skillnaden mellan formellt, informellt och icke-formellt lärande i relation till
hälsopedagogiskt arbete
- diskutera betydelsen av ledarens pedagogiska förhållningssätt för människors lärande,
utveckling och hälsa
– förklara och diskutera hur hälsopedagogiska perspektiv påverkar förståelsen av teorier om
ledarskap och grupprocesser
- tillämpa teorier om normer, identitet och makt för att reflektera över hälsopedagogiskt
ledarskap
- urskilja och formulera ett vetenskapligt problem
- tillämpa vetenskaplig akribi
- genomföra och sammanställa ett vetenskapligt arbete
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
- reflektera över vad människosyn, kunskapssyn och samhällssyn betyder för
hälsopedagogiskt arbete ur etiska perspektiv
- reflektera över etiska grundprincipers betydelse för hälsopedagogiska praktiker
- reflektera över kunskap, lärande och hälsa ur ett individuellt, grupp-, organisatoriskt samt ett
samhälleligt perspektiv
- reflektera över forskningsetiska frågeställningar inom den vetenskapliga
forskningsprocessen
- kritiskt granska ett annat vetenskapligt arbete samt försvara ett eget vetenskapligt arbete

Kursens innehåll 0010 Introduktion till hälsopedagogik 15 hp. I momentet introduceras hälsopedagogik som ett
kunskapsområde inom ramen för ämnet pedagogik. Faktorer av vikt för hälsopedagogiskt
arbete introduceras, granskas och diskuteras, liksom pedagogiska inriktningar med relevans
för det hälsopedagogiska området. Vidare studeras hälsopedagogiska frågeställningar utifrån
individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv samt hur synen på kunskap, lärande
och hälsa förändrats under olika tidsperioder.  
 
0020 Hälsofrämjande arbete 7,5 hp. I momentet ges en introduktion till ledarskapsteorier och
deras betydelse för hälsa och hälsofrämjande arbete samt pedagogiska förhållningssätts
betydelse för människan vad gäller lärande, utveckling och hälsa. Faktorer av vikt för
hälsofrämjande ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå introduceras, granskas
och diskuteras.
 
0030 Vetenskapligt arbete i hälsopedagogik 7,5 hp. I momentet ges en introduktion i
grunderna i pedagogiskt forskningsarbete vilket bland annat innebär att planera, genomföra
och rapportera ett vetenskapligt arbete. I kursen ingår att författa och försvara ett
vetenskapligt arbete inom det hälsopedagogiska området.

Undervisning Föreläsningar, seminarium samt handledning

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Seminarium, muntlig redovisning, skriftlig redovisning, opponering, vetenskapligt arbete

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Introduktion till hälsopedagogik 15 hp Betyg: AF

0020   Hälsofrämjande arbete 7,5 hp Betyg: AF

0030   Vetenskapligt arbete i hälsopedagogik 7,5 hp Betyg: AF


