
707005.0 Introduktion till hälsovetenskaper, 5 sp 

Lärandemål 

Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna: 

 Identifiera, beskriva, förklara och problematisera grundläggande teoretiska 
begrepp och perspektiv och relaterade tanketraditioner inom hälsovetenskaperna 

 Sammanfatta historiskt viktiga milstolpar, händelser och teoribildningar kopplade 
till utvecklingen av det breda hälsovetenskapliga området 

 Att utveckla förmåga att beskriva hälsovetenskapliga teorier och deras praktiska 
tillämpningar och att identifiera nyckelaktörer inom hälsoområdet och urskilja 
deras roller i det praktiska hälsoarbetet. 

Allmänfärdigheter: Studerande utvecklar förmåga till analytiskt och kritiskt tänkande, 
reflektion, diskussion, självständigt arbete och samarbete med andra, samt reflektion 
över sina egna värderingar. Vidare utvecklas förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska. 

Innehåll 

Syftet är att ge grundläggande kännedom och kunskap om hälsovetenskapliga 
discipliner, delområden och tanketraditioner, samt frågeställningar och 
forskningsområden. Grundbegrepp definieras och behandlas ur teoretiska, historiska och 
områdesspecifika perspektiv. 

Fokus i kursen ligger på: 

 Hälsobegreppet: Vetenskapliga discipliner och teoretiska perspektiv 
 Olika delområden och tanketraditioner inom det breda hälsovetenskapliga 

området, inklusive den caritativa vårdteorin och hälsomodellen 
 Hälsovetenskapliga forskningsområden och relaterade frågeställningar på olika 

samhällsnivåer och inom olika kontexter 
 Hälsofrämjande, förebyggande, behandling & vård: Teoretiska perspektiv inom 

hälsoarbetets breda spektrum 

Tilläggsinformation 

Kursen ingår i grundstudier i hälsokunskap (25 sp). 

Förhandskrav 

Inga förkunskapskrav. 

Bedömningsskala 

U-5 



Bedömningskriterium 

För godkänd kurs krävs att lärandemålen uppnås. 

Språk 

svenska 

Ämne 

hälsokunskap, vårdvetenskap 

 

  



HK00BK71 Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp 

Lärandemål 

Efter genomgången kurs förväntas studerande kunna: 

 definiera olika teoretiska begrepp kopplade till livsstil på individnivå 
 jämföra på en övergripande nivå olika discipliners synsätt gällande livsstil och 

relaterade begrepp 
 beskriva, förklara och problematisera kopplingarna mellan livsstil, levnadsvanor 

och olika hälsoutfall på individnivå 
 illustrera och diskutera levnadsvanor och hälsa med utgångspunkt i social 

hållbarhet 
 redogöra för hur samhällsförändringar har påverkat och påverkar individens 

livsstil och levnadsvanor och relaterade hälsoutfall 
 exemplifiera kopplingar mellan teori och praktik när det gäller hur man kan arbeta 

med livsstilsfrågor 

Allmänfärdigheter 

 Kunskap i informationssökning 
 Förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska 
 Analytiskt och kritiskt tänkande 
 Reflektion över sina egna värderingar 
 Förmåga att samarbeta med andra 
 Presentationsförmåga 

Innehåll 

Med utgångspunkt i evidensbaserad kunskap behandlas teman rörande livsstil och olika 
hälsodimensioner på individnivå. Synen på livsstil och hälsa inom olika discipliner och ur 
olika perspektiv jämförs. Särskilt det hälsofrämjande perspektivet med fokus på social 
hållbarhet och hälsofrämjande livsstil och utveckling belyses. Aktuell forskning rörande 
finländares levnadsvanor och relaterade faktorer och upplevelser hos personer i olika 
målgrupper och kontexter presenteras och diskuteras. Här behandlas bl.a. motivation, 
emotioner och attityder och hur dessa inverkar på levnadsvanor och hälsoval. Även 
samhällsförändringars påverkan på den enskilda personens levnadsvanor och relaterade 
hälsoutfall (exempelvis upplevelser rörande användning av sociala medier) åskådliggörs. 
Hälsofrämjande arbete på individnivå, med syfte att stöda en hållbar livsstil och 
livsstilsförändring i teori och praxis introduceras. 

Tilläggsinformation 

Kursen ingår i grundstudier i hälsokunskap (25 sp). 

Förhandskrav 

Inga förkunskapskrav. 



Bedömningsskala 

U-5 

Bedömningskriterium 

För godkänd kurs krävs att lärandemålen uppnås. 

Språk 

svenska 

Ämne 

hälsokunskap 

  



HK00BK33 Fysisk aktivitet och hälsa, 5 sp 

Lärandemål 

Lärandemål och allmänna färdigheter: Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna: 

 beskriva och utvärdera fysisk aktivitet och stilla sittande i olika befolkningsgrupper 
 redogöra för betydelsen av fysik aktivitet för hälsan i olika situationer 
 förstå och konkretisera rekommendationer för fysisk aktivitet i olika 

befolkningsgrupper 
 kunna definiera och förstå strategier för främjande av fysisk aktivitet 
 förstå och använda olika sätt att mäta fysisk aktivitet, stilla sittande och kondition 

Innehåll 

Studerande får en grundläggande förståelse om fysisk aktivitet och hälsa. Centrala 
begrepp problematiseras och diskuteras med utgångspunkt från perspektiven motion och 
hälsa. Vidare behandlas grundprinciper för epidemiologin kring fysisk aktivitet och 
stillasittande, betydelsen av fysisk aktivitet och strategier för att främja fysisk aktivitet på 
individ och samhällsnivå. Vidare belyses mätning och utvärdering av fysisk aktivitet och 
kondition samt bakrunden och innehållet i olika rekommendationer för fysisk aktivitet. 

Examinationsformer 

Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer 

Läromaterial 

I tillägg till listade kursböcker tillkommer aktuella forskningsartiklar och/eller rapporter och 
övrigt material enl. föreläsarens val. 

Tilläggsinformation 

Kursen ingår i grundstudier i hälsokunskap (25 sp). 

Kurslitteratur 

1. Engström, L-M. (2014). Smak för motion:fysisk aktivitet som livsstil och social 
markör. Stockholm: Liber. 

2. Bouchard, C., Blair, S. & Haskell, W. (Red.), (2012). Physical acitivity and health. 
Champaign, IL: Human Kinetics. 

Förhandskrav 

Inga förkunskapskrav. 



Bedömningsskala 

U-5 

Bedömningskriterium 

För godkänd kurs krävs att lärandemålen uppnås. 

Språk 

svenska 

Ämne 

hälsokunskap 

  



670103.0 Kost och hälsa I, 5 sp 

Lärandemål 

 redogöra för näringsämnena och deras uppgift i kroppen utgående från aktuell 
och tillförlitlig litteratur. 

 reflektera kring kostmodeller. 
 analysera energiinnehållet i olika livsmedel och näringsberäkna måltider. 
 rapportera näringsstatusen hos finländare utgående från aktuella vetenskapliga 

källor. 
 redogöra för faktorer som påverkar näringsbehovet i olika grupper. 
 sammanfatta vad ämnesområdet inbegriper i läroämnet huslig ekonomi och/eller 

hälsokunskap 

Innehåll 

 näringsrekommendationer 
 kostmodeller 
 energibehov 
 näringsämnen 
 didaktiska tillämpningar 
 näringsberäkning 

Tilläggsinformation 

Kursen ingår i grundstudier i hälsokunskap (25 sp). 

Bedömningsskala 

U-5 

Språk 

svenska 

Ämne 

hushållsvetenskap, hälsokunskap, huslig ekonomi 

  



HK00BK70 Hälsa i skolkontext, 5 sp 

Lärandemål 

Efter godkänd kurs förväntas kursdeltagarna: 

 Kunna förklara hälsorelaterade begrepp och teorier som är särskilt relevanta i en 
skolkontext 

 Kunna sammanfatta huvudpunkter i barns och ungas fysiska, psykiska och 
sociala utveckling, hälsotillstånd, hälsorelaterade beteende samt subjektivt 
upplevda hälsa på basis av forskning 

 Känna till läroämnet hälsokunskaps centrala didaktiska utgångspunkter och 
principer 

 Känna till centrala innehållsområden och kunna tillämpa lämpliga 
undervisningsmetoder i enlighet med gällande läroplansgrunder 

 Kunna redogöra för och diskutera hälsofrämjande verksamhet i skolkontexten 

Allmänna färdigheter: Studerande utvecklar förmåga till analytiskt och kritiskt tänkande, 
reflektion, diskussion, självständigt arbete och samarbete med andra, samt reflektion 
över sina egna värderingar. Vidare utvecklas förmåga att uttrycka sig i akademisk skrift 
på svenska. 

Innehåll 

 Studeranden blir bekanta med hälsorelaterade begrepp och teorier som är särskilt 
relevanta i en skolkontext 

 Studeranden får grundlägagnde kunskap och kännedom om barns och 
ungdomars hälsotillstånd, samt faktorer som påverkar de ungas fysiska, psykiska 
och sociala hälsa och välmående, och kan beskriva och diskutera dessa 

 Studerande blir förtrogna med mål, innehåll och arbetssätt i undervisning i 
hälsokunskap 

 Studerande blir förtrogna med evidensbaserad praxis för hälsofrämjande arbete i 
skolkontexten 

Fokus på: 

 Hälsorelaterade begrepp och teorier relevanta för läroämnet hälsokunskap och för 
hälsoarbetet i skolkontexten 

 Barns och ungas fysiska och psykiska utveckling, hälsotillstånd, hälsorelaterade 
beteende samt självskattad hälsa 

 Didaktiska utgångspunkter, lärostoff, undervisningsmetoder och arbetssätt 
kopplade till läroämnet hälsokunskap 

 Evidensbaserad praxis för det breda hälsofrämjande arbetet i skolkontexten (t.ex. 
mångprofessionell samverkan kring elevhälsoarbetet) 

Tilläggsinformation 

Kursen är avsedd för studerande inom Utbildningslinjen för hälsovetenskaper och 
Utbildningslinjen för ämneslärare i hälsokunskap. 



Förhandskrav 

Inga förkunskapskrav. 

Bedömningsskala 

U-5 

Bedömningskriterium 

För godkänd kurs krävs att lärandemålen uppnås. 

Språk 

svenska 

Ämne 

hälsokunskap 

 


