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Behörighet
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Urval
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Examinator
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Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:

beskriva kroppens anatomiska strukturer och fysiologiska processer avseende rörelseorganen, respirationen 
och cirkulationen, nervsystemet och matspjälkningsapparaten.  

•

ha kännedom om det endokrina systemets funktioner.•
reflektera över hur de olika organsystemen interagerar och påverkar varandra i vila och aktivitet. •
relatera kunskapen i anatomi och fysiologi till praktisk hälsovägledning.•

Kursinnehåll
Cellens uppbyggnad och funktion.  •
Rörelseorganens anatomi och fysiologi, funktionell anatomi.  •
Respirationens och cirkulationens anatomi och fysiologi.  •
Matspjälkningsapparatens anatomi och fysiologi.  •
Nervsystemets och det endokrina systemets anatomi och fysiologi.•

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursinnehållet bearbetas genom introduktionsföreläsningar, individuella studier och lärarhandledda gruppstudier och 
muntlig presentation vid gruppredovisningar.  Kursen är en delkurs i hälsovägledarprogrammet. Programmet har 
genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, 
karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till 
att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Målsättningarna 1-2 examineras med skriftlig individuell tentamen.  •
Målsättningarna 3-4 examineras skriftligt och muntligt i grupp.•

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Henriksson, O., & Rasmussen, M. (2018). Fysiologi med relevant anatomi. Studentlitteratur. 
Wheelan, A. S. (senaste upplagan). Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. Lund: 
Studentlitteraur

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0002 Skriftlig och muntlig redovisning i 
grupp

U G# 3,5 Obligatorisk H10

0003 Skriftlig individuell tentamen U G VG * 4 Obligatorisk H10

Revidering fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2021-02-16

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15
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