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Beslut

Denna utbildningsplan är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2018-09-06.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 och Engelska 6.
Programmets uppläggning

Programmet består av kurser i pedagogik och folkhälsovetenskap om totalt 180 högskolepoäng. Kurserna
utgörs av 112,5 hp i huvudområdet pedagogik och 67,5 hp i folkhälsovetenskap.
Programmets kurser genomsyras av samhällsvetenskapliga perspektiv på hälsa med fokus på pedagogiska
frågeställningar och folkhälsoaspekter.
Programmet är upplagt med växelvis undervisning i huvudområdet pedagogik och i folkhälsovetenskap.
Under första terminen ges en introduktion till huvudområdet pedagogik med fokus på hälsa och lärande samt
en första introduktion i vetenskaplig metod. De två efterföljande terminerna studeras olika aspekter av
folkhälsa. Termin 4 består av studier i huvudområdet pedagogik med fokus på kommunikation, ledarskap,
etik och projektarbete inom hälsoområdet. Termin 5 innehåller praktik, teorier om och tillämpning av
professionella samtal samt en fördjupning i kvantitativ metod. Programmet avslutas med fördjupning i
huvudområdet pedagogik i form av pedagogikens forskningsfält, vetenskaplig metod och examensarbete i
pedagogik med inriktning mot hälsa.
Institutionen för pedagogik och didaktik är värdinstitution och programmet ges i samarbete med Institutionen
för folkhälsovetenskap.
Mål

Utöver de allmänna målen i 1 kap. 8 § i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan:
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga
grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt
orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att
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kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom
givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i
dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Examensarbete
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst
15 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik med inriktning mot hälsa.
Kurser

Obligatoriska kurser i pedagogik och folkhälsovetenskap, samtliga på grundnivå
Termin 1. Kurser i huvudområdet pedagogik med inriktning mot hälsa:
Introduktion till pedagogik och hälsa, 7,5 hp
Kunskap, lärande och hälsa, 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Identitet i hälsa och sjukdom, 7,5 hp
Termin 2. Kurser i folkhälsovetenskap:
Folkhälsovetenskapens grunder, 7,5 hp
Vanliga folkhälsoproblem – vägar till (o)hälsa, 7,5 hp
Sociala faktorer och hälsa, 7,5 hp
Folkhälsa och samhällets styrning – globala och lokala perspektiv, 7,5 hp
Termin 3. Kurser i folkhälsovetenskap:
Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga, 7,5 hp
Migration, integration och hälsa, 7,5 hp
Ett folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden, 7,5 hp
Arbetsliv, åldrande och hälsa, 7,5 hp
Termin 4. Kurser i huvudområdet pedagogik med inriktning mot hälsa:
Hälsokommunikation, 7,5 hp
Ledarskap och projektledning, 7,5 hp
Hälsoarbetets etik, 7,5 hp
Projektarbete, 7,5 hp
Termin 5. Kurser i folkhälsovetenskap respektive pedagogik med inriktning mot hälsa:
Det professionella samtalet I, 7,5 hp (huvudområdet Pedagogik)
Kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskap, 7,5 hp
Praktikkurs, 15 hp (huvudområdet Pedagogik)
Termin 6. Kurser i pedagogik med inriktning mot hälsa:
Pedagogikens forskningsfält, 5 hp
Kvalitativ metod och vetenskaplig analys, 10 hp
Examensarbete i pedagogik med inriktning mot hälsa, 15 hp
Examen

Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen. Huvudområdet är pedagogik. Inriktning hälsa.
Övrigt

Undervisningen i programmet ges på svenska. Kurslitteratur på engelska förekommer.
Studerande som antagits till programmet och ej slutfört det inom de planerade tre studieåren, kan begära att få
slutföra programmet även efter det att utbildningsplanen upphört att gälla. Därvid gäller de begränsningar
som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna.
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