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Behörighet
Grundläggande behörighet

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Examinator
Catrine Kostenius

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

redogöra för och reflektera över tillämpning av olika hälsopromotiva redskap kopplat till hälsopedagogiska 
teorier

1. 

planera, presentera och diskutera praktisk tillämpning av valt hälsopromotivt redskap inom hälsovägledning ur 
ett individuellt, grupp och/eller organisationsperspektiv.

2. 

tillämpa presentationsteknik och multimodala arbetssätt inom hälsopromotion3. 
  belysa och reflektera över viktiga etiska aspekter inom hälsopedagogik4. 

Kursinnehåll
Hälsopedagogik, uppskattningsbaserat lärande  
Presentationsteknik  
Multimodala arbetssätt exempelvis musik, dans, bild och teater  
Etiska aspekter i praktiskt arbete med hälsopromotiva redskap  
Kroppsmedvetande
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Studierna utgår från eget aktivt arbete som omfattar litteraturstudier, individuella uppgifter och arbete i grupp, ett 
aktivt deltagande i kursen är därför nödvändigt. 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.

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.

Mål 1 examineras med individuell skriftlig uppgift, seminarium

Mål 2-4 examineras med praktisk tillämpning, muntlig redovisning och skriftlig uppgift i grupp.   

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen

Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.  
Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omexamination ges. Med särskilda skäl avses som anges i föreskrifter 
från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1
Bergmark, U. & Kostenius, C. (2011) Uppskattningens kraft – lärande, etik och hälsa. Lund: Studentlitteratur 
Bojner Horwitz, E. (2011) Kultur för hälsans skull. Stockholm: Gothia 
Wheelan, A.S (2010) Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar. Lund: Studentlitteratur 
Wintser, R. (2005) Kultur och hälsa. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut
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Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0001 Individuell skriftlig uppgift, seminarium 1,5 U G VG

0002 Praktisk tillämpning, muntlig redovisning, skrift uppg 6 U G VG

Revidering fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2012-03-14

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2010-02-19
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