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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
- reflektera över pedagogiska val och dess betydelse för praktiskt hälsoarbete inom förskola
och skola
- redogöra för faktorer som kan påverka barns och elevers hälsorelaterade beteenden
	
Färdigheter och förmågor
- beskriva och förklara möjliga arbetssätt i förskola och skola för att stödja barns och elevers
livsmiljö
- identifiera behov av strategiska hälsoinsatser inom skolan samt problematisera deras
konsekvenser
- tillämpa praktiska övningar utifrån hälsopedagogiska perspektiv
- genomföra, sammanställa och rapportera ett vetenskapligt arbete
- kritiskt granska ett annat vetenskapligt arbete samt försvara sitt eget
 
Värderingar och förhållningssätt
- argumentera för värdegrundsarbetets betydelse för barns och elevers hälsa och sociala



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. 

hållbara utveckling
- reflektera över etiska frågeställningar inom hälsopedagogiskt arbete i förskola och skola
- kritiskt reflektera över och redogöra för samhälleliga strukturers betydelse för barns och
elevers livsmiljö
- kritiskt granska vetenskapliga texter
 

Kursens innehåll Kursen introducerar hälsopedagogiska perspektiv på praktiskt arbete inom förskola och skola.
Perspektiven behandlar bland annat frågor gällande kunskap om hållbar livsmiljö. Moment 1
behandlar värdegrundsarbetes betydelse för barns och elevers hälsa, hållbar utbildning samt
hur praktiska övningar utifrån hälsopedagogiska perspektiv kan tillämpas. I momentet
diskuteras även etiska aspekter inom hälsopedagogiskt arbete i förskola och skola. I moment 2
genomförs, sammanställs och rapporteras ett vetenskapligt arbete med utgångspunkt ur för
kursen relevanta frågor.
 

Undervisning Föreläsningar, seminarium samt handledning

Förkunskaper 45 hp i pedagogik, lärarexamen eller motsvarande

Examinationsform Seminarium, muntlig redovisning, portföljexamination och opponering

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

Begränsningar Betyg ges enbart på hel kurs. 

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

Moment 
0010   Hälsopedagogiska perspektiv för hållbar
utbildning inom...

10 hp Betyg: AF

0020   Vetenskapligt arbete 5 hp Betyg: AF


