
Grundstudierna (25 sp) i hälsokunskap består av följande kurser: 

Hälsokunskap, 5 sp 

Introduktion till hälsovetenskaper, 5 sp 

Kost och hälsa I, 5 sp 

Motion och hälsa, 5 sp 

Personlig hälsa, 5 sp 

 

Hälsokunskap, 5 sp 

Målsättningar och innehåll: 

- studeranden blir bekanta med hälsorelaterade begrepp och teorier  

- studeranden får kännedom om barns och ungdomars hälsotillstånd samt grundläggande kunskaper 

om faktorer som påverkar de ungas fysiska, psykiska  

och sociala hälsa och välmående  

- studerande blir förtrogna med mål, innehåll och arbetssätt i undervisning i hälsokunskap  

- hälsorelaterade begrepp och teorier  

- barns och ungas fysiska och psykiska utveckling, hälsotillstånd, hälsorelaterade beteende samt 

självskattad hälsa  

- didaktiska utgångspunkter, lärostoff, undervisningsmetoder och arbetssätt  

- fördjupad kunskap inom ämnesområden i hälsokunskap   

Lärandemål:  

Efter godkänd kurs förväntas kursdeltagarna:  

- kunna förklara hälsorelaterade begrepp och teorier  

- kunna redogöra för hälsofrämjande verksamhet på global, nationell och lokal nivå  

- 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 för hälsokunskapen centrala didaktiska utgångspunkter och principer  

- känna till centrala innehållsområden och kunna tillämpa lämpliga ndervisningsmetoder i enlighet 

med gällande läroplansgrunder  

- ha relevant kunskap inom centrala ämnesområden i hälsokunskap 

 

 

 



Introduktion till hälsovetenskaper, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Syftet är att studerande har grundläggande insikter om hälsovetenskap som disciplin, 

forskningsintresse samt metoder. Studerande känner till hälsovetenskapens gestaltning i olika 

kontext. 

Lärandemål: 

Efter avlagd kurs kan studerande redogöra för hur hälsovetenskapen gestaltas i olika teoretiska och 

kontextuella sammanhang. Studerande kan beskriva hälsan, hälsans idé och igenkänna hälsoresurser 

i praxis. 

 

Kost och hälsa I, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

I kursen ska studerande tillägna sig grundkunskaper om näringsämnen, kostmodeller, energibehov, 

näringsrekommendationer, näringsbehov och ämnesomsättningen samt bli förtrogna med 

finländarnas näringsstatus. Den studerande ska vidare lära sig grunderna i att näringsberäkna 

kostintag och reflektera över kostens sammansättning i förhållande till näringsrekommendationer.  

Innehåll:  

- näringsrekommendationer  

- kostmodeller  

- energibehov  

- näringsämnen  

- didaktiska tillämpningar  

- näringsberäkning 

Lärandemål:  

Vid slutbedömning av kursen ska studerande kunna:  

- redogöra för näringsämnena och deras uppgifti 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  

 

 

 

 



Motion och hälsa, 5 sp 

Målsättning och 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. 

Lärandemål:  

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. 

 

Personlig hälsa, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Att ge insyn i människans hälsa och hälsofrämjande, nå förståelse för den egna hälsan och vad man 

kan göra för den. Kursen omfattar en humanistisk människosyn, en helhetssyn på människan som 

unik, värdig och en enhet bestående av kropp, själ och ande. Att ge vidgad förståelse av sig själv, 

ökad självinsikt samt förståelse för den egna synen på hälsa och egen hälsa.  

Personlig hygien, näring, motion, vila, sömn, bejakande av andlig hälsa.  

Samhällskrav, stress, internet och sociala medier - inverkan på hälsa.  

Livsstilens betydelse för hälsa: prioriteringar och egna val: personliga gränser, att aktivt välja för att 

bevara hälsan genom att samtidigt återuppbygga livsmening och kraft.   

Lärandemål:  

Efter genomgången kurs förväntas studerande:  

-kunna redogöra för en humanistisk människosyn och synen på människan som en enhet bestående 

av kropp, själ och ande  

-kunna beskriva hälsa som en form av människan, där hälsa innebär enhet, genom sundhet, friskhet 

och välbefinnande  

-kunna gestalta den egna synen på hälsan och nå förståelse för den egna hälsan, samt hälsomotiv och 

kraftkällor.  

-kunna redogöra för vad man kan göra för sin egen hälsa: i förhållande till personlig hygien, näring, 

motion, vila, sömn, rekreation eller kulturella erfarenheter samt bejakande av den andliga 

dimensionen.  



-känna till hur samhällskrav, grupptryck, stress och sociala medier kan inverka på hälsan.  

-kunna redogöra för livsstilens inverkan på hälsan och hur man själv genom prioriteringar kan skapa 

egna gränser genom aktiva val. 


