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Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- redogöra för aktuell forskning och teorier kring människans existens, hälsa och
välbefinnande. 
 
- redogöra för hälsans existentiella dimensioner i förhållande till centrala styrdokument som
behandlas under kursen
 
Färdighet och förmåga
 
- kritiskt reflektera kring och tillämpa centrala begrepp och metoder på området
 
- tillämpa sina förvärvade kunskaper genom att kunna diskutera hur existentiella resurser kan
bidra till en hållbar livsmiljö för människan inom t ex  vård/rehabilitering/skola i svensk
kontext
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
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- visa förmåga att inom forskningsområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta
samhälleliga och etiska aspekter

Kursens innehåll Kursen ger en introduktion till existentialismen, och en översikt över området hälsa och
existentiella frågor. Den tvärvetenskapliga ansatsen kombinerar bl a folkhälsovetenskapliga
och religionsvetenskapliga perspektiv på hälsa, existens och livsmiljö med utgångspunkt i
WHO’s beskrivning av hälsa som en helhet och en resurs för det dagliga livet.
 
Moment 1: Hälsa och existens, 7,5 hp.
Momentet lyfter fram begrepp som människosyn, helhetssyn, coping, mening och
sammanhang. Under kursens gång diskuteras frågor som: Vad kan existentiellt perspektiv på
hälsa innebära? Hur kan existentiella resurser bidra till välbefinnande under hela livets gång,
även i tider av ohälsa/sjukdom? Olika synsätt på hälsa och vilken följd dessa har för vårdens
utformning för människor diskuteras, liksom vad människosynen har för betydelse för
vårdens utformning, dvs vårdfilosofiska frågor.
 
Moment 2: En hållbar livsmiljö för människan - utifrån existentiella perspektiv, 7,5 hp
Utifrån en helhetssyn på hälsa fokuserar momentet på hälsans existentiella dimensioner som
en livsresurs. Momentet ger en översikt av aktuell svensk och internationell forskning kring
existentiella perspektiv på hälsa. Under momentet diskuteras hur man kan arbeta med detta
perspektiv på hälsa i svensk kontext, och hur detta perspektiv på människans hälsa kan bidra
till ett arbetsliv och ett samhälle som är hälsofrämjande. Den moderna människans
existentiella situation och kulturens påverkan på hälsan diskuteras. Människans existentiella
behov sätts i centrum med syftet att belysa hur vi kan utveckla kunskapen om en hållbar
livsmiljö för människan.
 
 

Undervisning Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminariepresentationer och grupparbeten.
Undervisningen kan ske på engelska. De möjligheter som finns inom informations- och
kommunikationsteknikområdet (IKT) kommer i hög grad att nyttjas.

Förkunskaper 90 hp inom huvudområdet religionsvetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15
högskolepoäng. Vissa närbesläktade huvudområden kan utöver religionsvetenskap bedömas
behörighetsgivande.
En B/Engelska 6

Examinationsform Muntligt och skriftligt.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Hälsa och existens 7,5 hp Betyg: AF

0020   En hållbar livsmiljö för människan - utifrån
existentiella p

7,5 hp Betyg: AF


