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Särskild behörighet
Studenten skall ha godkänt på 90 hp i idrott/idrottsvetenskap, eller motsvarande.

Lärandemål
Student skall kunna:




diskutera och reflektera över folkhälsovetenskapliga begrepp, folkhälsans utveckling
samt folkhälsoarbetets grunder,
motivera hur levnadsvanor och livsvillkor påverkar folkhälsa och individers hälsa,
reflektera över den variation som föreligger mellan individer och befolkningsgruppers
hälsa, samt strategier för promotivt folkhälsoarbete och evidensbaserade interventioner
för att främja fysisk aktivitet.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:




fördjupad folkhälsovetenskap: bestämningsfaktorer, begreppsdefinitioner och teoretiska
förklaringsmodeller, livsstil och levnadsvanor, folkhälsans utveckling och nuläge,
fysisk aktivitet och andra levnadsvanornas betydelse för promotion av hälsa samt
prevention och behandling av sjukdom,
strategier, stödjande miljöer och arenor i samhället där fysisk aktivitet används för
promotivt hälsoarbete, samt prevention och behandling av sjukdom.

Progression
Kursen riktar sig till studenter med grundläggande kunskaper i folkhälsa med inriktning fysisk
aktivitet, och bygger vidare på tidigare erhållna kunskaper om samband mellan fysisk aktivitet
och hälsa.
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Examination
Kurskrav
Vissa laborationer är obligatoriska. Frånvaro kompletteras.

Examinationsformer
Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.
Skriftlig individuell inlämningsuppgift, 7.5 hp
Written individual essay, 7.5 credits
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regler vid GIH.

Betyg
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänt, Godkänt eller Underkänt. Senast
i samband med kursstart skall studenterna erhålla preciserad betygsnivå. Betyg ska vara
rapporterat senast tre veckor efter avslutad kurs.
Examinationen avläggs under kursens gång enligt anvisningarna i kurspromemorian som
studenten får i och med kursstart. Omexamination erbjuds tidigast två veckor efter det att
studenten har erhållit examinationsresultatet. Omexaminationstillfällen anordnas tidigast tre
veckor efter kursens slut samt vid restexaminationstillfälle och/eller när kursen ges vid nästa
tillfälle.

Studentinflytande och kursvärdering
Studentinflytande sker genom programråd tillsammans med utbildningsledare, samt
studentrepresentation i Grundutbildningsnämnden.
I enlighet med 1 kap. 14 § högskoleförordningen (1993:100) ordnas skriftlig kursvärdering efter
avslutad kurs. Återkoppling av resultatet till studenterna görs efter genomförd kursvärdering.
Kursvärderingar ska ha fokus på studenternas lärande och den pedagogiska processen i kursen,
där lärandemål, läraktiviteter och examinationens utfall ligger till grund för en pedagogisk
reflektion samt kursens kvalitet.

Undervisningsform
Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och gruppdiskussioner, redovisningar
och eget arbete. Undervisningen sker på engelska.

Litteratur och övriga läromedel
Gäller hela kursen
Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:
Applies to the whole course:
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Valbar litteratur och övriga läromedel:
Other:
Additional individual scientific articles may be added.
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