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Behörighetskrav
Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbild•
ningsområdet hälsa och livsstil.
Kursens mål
Kursens övergripande mål är att studenten utifrån ett tvär•
vetenskapligt perspektiv ska tillägna sig fördjupade kunskaper
kring människors hälsa och livsstil utifrån ett individ•, grupp,
organisation och samhällsperspektiv. Vidare är kursens mål
att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper kring
betydelsen av individuella och samhälleliga förutsättningar
för att främja hälsa och skapa gynnsamma livsstilsval för in•
divider och grupper samt förståelse för de individuella och
samhälleliga begränsningar som kan nnas för att möjliggöra
förändring i hälsa och livsstil.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• förklara och diskutera teoretiska och tvärvetenskapli•
ga perspektiv på hälsa och livsstil
• förklara och diskutera hur faktorer och processer på
individ•, grupp och samhällsnivå skapar och påverkar
förutsättningar för människors hälsa och livsstil under
olika livsfaser.
Färdighet och förmåga
• problematisera och syntetisera aktuell kunskap samt
teoretiska förklaringsmodeller kring hälsa och livsstil i
relation till det egna forskningsområdet
• identi era och argumentera kring utmaningar inom
hälsa• och livsstilsområdet där en tvärvetenskaplig an•
sats kan bidra till ökad förståelse och möjliggöra för•
ändring för individ och samhälle
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• re ektera över aspekter rörande hälsa och livsstil i
relation till människors inkludering respektive exklu•
dering i samhället
• re ektera kring utmaningar och dilemman inom hälsa•
och livsstilsområdet i relation till innovativa angrepps•
sätt och etiska ställningstaganden

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen behandlar olika livsområden som Kursen behandlar,
utifrån ett tvärvetenskapligt och holistiskt synsätt på hälsa,
strukturella och individuella faktorers betydelse för hälsans
fördelning i befolkningen samt individers, gruppers och sam•
hällets handlande och ansvar för att främja människors hälsa
och gynnsamma livsstilsval. Kursen behandlar även frågeställ•
ningar kring hälsa och livsstil utifrån både individers förutsätt•
ningar och samhälleliga villkor som kan begränsa hälsa eller
funktion.
Kunskap om orsaker till ojämlikhet i levnadsvillkor och häl•
sa såsom socioekonomiska skillnader, samband mellan hälsa
och livsstilsfaktorer, betydelsen av välfärdsinsatser, individens
delaktighet och motivation liksom innovationer inom hälsa
och livsstilsområdet under olika livsfaser är i fokus.
Undervisning
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och
gruppövningar med eller utan stöd av informations• och
kommunikationsteknik.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men under•
visning på engelska kan förekomma.

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd eller Godkänd.
Kursen examineras genom skriftlig individuell inlämnings•
uppgift samt skriftliga inlämningsuppgifter som genomförs
som gruppuppgift. Samtliga examinationsuppgifter presen•
teras vid seminarier innehållande oppositionsmoment med
obligatoriskt deltagande.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande för
utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska do•
kumenteras och redovisas för studenterna.
Övriga föreskrifter och övergångsbestämmelser
I första hand ges företräde till studenter antagna vid forskar•
utbildningen i Hälsa och Livsstil vid Högskolan i Halmstad. I
andra hand till studenter antagna till forskarutbildning med
relevans för området hälsa och livsstil.
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