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Kompetencemål: 

Viden og forståelse: 

 

 Efter gennemført modul kan den studerende demonstrere teoretisk viden og forståelse for 

sundhedsbegreber samt for relationen mellem sundhedspædagogik og sundhedsfremme. 

Færdigheder: 

 Beskrive, forklare og fortolke forskellige værdier og ideologier i udviklingen af teori og prak-  

sis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme. 

 Kritisk udvælge og anvende teoretisk og empirisk forskning inden for området, rettet mod at 

reflektere over, evaluere og udvikle praksis inden for eget professionsfelt.                                                         

Kritisk reflektere over og vurdere egen professionel praksis i relation til sundhedspolicy og 

ideologi. 

 

Kompetencer: 

 Se nye perspektiver og udviklingsmuligheder i egen praksis samt identificere, udnytte og 

udvide det tolknings- og handlingsråderum som denne praksis tilbyder 

 

Indhold: 

Modulet omhandler: 

 Sundhedsbegrebet – historisk udvikling og dannelsesmæssige aspekter. 

 Underliggende ideologier og værdier i sundhedspædagogik og sundhedsfremme. 

 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: relationer, paradigmer, mål og udbytte. 

 Nationale og internationale programmer inden for sundhedspolitik og sundhedsfremme samt 

disses samfundsmæssige og kulturelle baggrund. 

 Forskning og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme: metodologiske, viden-

skabsteoretiske og etiske aspekter og overvejelser. 

 

Tilrettelæggelsesform: 

De gennemgående arbejdsformer på modulet er seminarer, øvelser, vejledning, studiegruppearbejde 

og selvstudier, hvor kritiske analyser og diskussioner af forskellige begreber og metoder inden for 

sundhedspædagogik og sundhedsfremme er i fokus. Deltagerne vil via en øvelse, hvor de skal be-

skrive egen sundhedspædagogiske praksis (fremlægges og diskuteres på BB) styrke evnen til kritisk 

at analysere og positionere egen professionel praksis.  

 

Eksamen og vejledning 

Skriftlig: Akademisk, teoretisk essay om selvvalgt emne og annoteret (kommenteret) bibliografi.  

 

Indleveret annoteret (kommenteret) bibliografi på maksimalt 5 sider, baseret på ca. 10 udvalgte re-

ferencer, hvortil der knyttes en note på ca. 200 ord (dvs. i alt ca. 2000 ord). Kun halvdelen af de 10 

referencer må findes i modulets obligatoriske litteratur. Bibliografien er en individuelt udarbejdet 

obligatorisk opgave.  
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Indleveret skriftlig opgave på maksimalt 12 normalsider. Opgaven udformes som et akademisk es-

say og behandler en tese, som den studerende har formuleret, og som er godkendt af eksaminator.  

Udarbejdes det akademiske essay af en gruppe øges sideantallet (To studerende: maksimalt 16 nor-

malsider; tre studerende: maksimalt 21 normalsider). Det skal fremgå af det skriftlige produkt, 

hvem, der har skrevet hvilke afsnit. Bedømmelse sker på grundlag af individuel vurdering af det 

akademiske essay. Yderligere oplysninger om eksamen kan findes i Studieordningen for masterud-

dannelsen i studieordningen: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/  

 

Praktiske informationer: 

Første del af kompendium fremsendes med posten og andel del udleveres i forbindelse med 1. se-

minar. Grundbøgerne skal købes. Se nærmere her: studerende.au.dk/artsmaster 

 

Undervisningen finder sted på Århus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 Køben-

havn NV. Med hensyn til lokale, se nærmere på studieportalen http://studerende.au.dk/arts/ under 

”Undervisning” og ”Timeplaner” i august 2015. 

Grundbøger: 

 Carlsson, M. Simovska & Jensen B.B. (red.) (2009): Sundhedspædagogik og Sundsfremme. 

Teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag.  

 Naidoo, J. And Wills, J. (2009). Foundations for Health Promotion. Bailliere Tindal Esevier 

(third edition). 

Øvrig litteratur: (Kan findes i kompendiet) 

 Kickbusch I. (1997). Think Health. What makes the difference? In: Health Promotion Inter-

national, vol. 12, no. 4, pp. 265-272. 

 Simovska, V. (2012). Hvad er sundhed? I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, 

V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. 

 Wackerhausen S. (1994). Et åbent sundhedsbegreb – mellem fundamentalisme og relativisme. 

I: Sundhedsbegreber – filosofi og praksis. Jensen Uffe Juul og Peter Fuur Andersen (red.). 

Philosophia, s. 43-73 

 Kamper-Jørgensen, F. (2009). Det forebyggende sundhedsarbejde – internationale og nationa-

le udviklinger. I: Kamper-Jørgensen, F. Og Jensen, B.B. (red). Forebyggende sundhedsar-

bejde (5. udgave) Munksgaard Danmark. s. 43-51 

 Guldager, E. (2009). Politiske tiltag. I: Sørensen, L. V. (red) Sundhedsfremme og forebyggel-

se. Gads Forlag. s. 21-39. 

 Elkjær, B. & Wiberg, M. (2013). Pragmatismens læringssyn og pragmatiske læringsteorier. 

In A. Qvortrup & M. Wiberg (Eds.), Læringsteori og didaktik. København: Hans Reitzels 

Forlag: kapitel 5.  

 Dewey, J. (1896 [2000]). Refleksbue-begrepet i psykologien. In S. Vaage (Ed.), Learning by 

Dewey. Barnet, skolen og den nye pædagogik (pp. 215-229). Oslo: Gyldendal Uddannelse. 

 

 

 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/evu-iup/
http://studerende.au.dk/arts/
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 Dewey, J. (1917 [1980]). The Need for a Recovery of Philosophy. In J. A. Boydston (Ed.), 

The Middle Works of John Dewey, 1899-1924 (Vol. 10: 1916-1917, pp. 3-48). Carbondale 

and Edwardsville: Southern Illinois University Press.      

 Schnack K. (2005). Dannelse og oplysning. I: (Cornelius, H. og Schnack, K. (red.) Voksen-

pædagogisk opslagsbog. København: Christian Ejlers’ Forlag. S. 34-43. 

 Simovska, V. og Jensen, J. M. 2012). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Principper og 

sammenhænge. I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne 

Jensen (red). Gads Forlag. 

 Vallgårda, S. (2005). Hvad er sundhedsfremme? En analyse af begrebet og styringsmetoder-

ne. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, Nr. 3. s. 15-31. 

 Carlsson, M (2012). Sundhedspædagogiske perspektiver på læring og undervisning. I. Si-

movska, V. og Jensen, J.M. (red) Sundhedspædagogogik i sundhedsfremme. Gads forlag.  

 Jørgensen, T. (2009). Sundhedsadfærd og forebyggelsesmodeller. I  Sørensen, L. V. 

    (red) Sundhedsfremme og forebyggelse. Gads Forlag. s. 40-57. 

 Vallgårda, S. (2003). Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige fra 1930 til i dag. 

Magtudredningen. Århus Universitetsforlag, ”Et bedre liv” s. 190-216 kap. 8. 

 Vallgårda, S. og Krasnik, A. (2010). Sundhedspolitik. I Sundheds- væsen og sundheds- poli-

tik. Danmark. Munksgaard. s.. 39-53 

 Krejsler, J. (2009). Epistemologi, evidensbevægelse og folkesundhed - om konsekvenser af 

nye vidensregimer inden for medicin, social velfærd og uddannelse. I: Lærebog i folkesund-

hed. (Red.) Beedholm, K., Bydam, J., Glasdam, S. & Westzynthius. København: Nyt Nor-

disk Forlag, s. 117-143. 

 Wiberg, M. (2014) Methods and Conforming Judgement. I: Cursiv, no. 4. Evidence and evi-

dence-based education in Denmark – the current debate, s. 51-66. 

 Bourdieu, P. (1987). What Makes a Social Class? On the Theoretical and Practical Existence 

Of Groups. I: Berkeley Journal of Sociology, vol. 32, s.1-17. 

 Dybbroe, B. & Kappel, N. (2012): Ulighed i sundhed – et sundhedsfremmeperspektiv på so-

cialt udsattes adgang til sundhed. I: Dybbroe, B.; Land, B. & Nielsen, S.B. (red.): Sundheds-

fremme – et kritisk perspektiv. Samfundslitteratur. Side 40-54. 

 Forchhammer, H. (2010): Viden, der helbreder. Om patientskoler som politisk strategi i 

sundhedsfremme. I: Thorgaard, K.; Nissen, M. Og Jensen, U.J. (red.): Viden, virkning og 

virke – forslag til forståelser i sundhedspraksis. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 

Side 83-106. 

 Nygren, P. & Fauske, H. (2010): Værdier og ideologier – etiske og sociologiske perspekti-

ver. I: Handlekompetence og ideologi. Individ, profession og samfund. Dansk Psykologisk 

Forlag. Side 135-148. 

 Pedersen, U. og Schulz, A. (2015): Sundhed som tema på den pædagogiske dagsorden. I: 

Simovska, V.; Pedersen, U.; Jensen, J.M. og Broström, S. (red.): Sundhedspædagogik og 

sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frede-

rikshavn: Dafolo. Side 163-172. 

 Schulz, A. (2015): Reduktion af social ulighed i sundhed – dagtilbuddet som indsatsmiljø. I: 

Simovska, V.; Pedersen, U.; Jensen, J.M. og Broström, S. (red.): Sundhedspædagogik og 

sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frede-

rikshavn: Dafolo. Side 61-70. 
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 Lavesen, M. og Schnor, H. (2012). Sundhedspædagogik i patientuddannelse. I: Sundhedspæ-

dagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. 

 Phillips. D, C. (1995). The Good, The Bad and The Ugly – the many faces of constructivism. 

Educational researcher, Vol. 24, No. 7, pp. 5-12.  

 

Forslag til supplerende litteratur: 

Supplerende artikler og litteratur til den enkelte forelæsning/undervisning lægges ud på Black 

Board.  
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Undervisningsplan – oversigt 

 

Dato Emne Underviser 

 

1. seminar 

 

 

Introduktion, sundhed, pragmatisme og kort-

lægning af litteratur 

 

Onsdag 2. september, 

11.00-17.00 

Introduktion til modulet 

 

Studiegrupper: Beskrivelse  

sundhedspædagogiske praksis  

 

Frokost 

 

Hvad er sundhed?  

Lone Nordin 

 

 

 

 

 

 

Lone Nordin 

Torsdag 3. september, 

9.30-16.00 

 

 

Fælles morgenkaffe/festsalen  

 

Fællesforelæsning: Dewey og pragmatismen 

 

Fælles frokost 

 

Litteratursøgning 

 

 

Bente Elkjær 

 

 

 

Lone Nordin 

2. seminar Sundhedsfremme, analyse af sundhedspoli-

tikker og forandringsprocesser 

 

Mandag 21. september, 

11.00-17.00 

 

 

Modeller og tilgange til sundhedsfremme og 

sundhedspædagogikkens rolle i sundhedsfrem-

me 

 

Frokost 

 

Sundhedspolitik og analyse af politikker  

 

Workshop 1: Analyse af selvvalgt sundhedspoli-

tik i relation til egen praksis 

Venka Simovska 

 

 

 

 

 

Lone Nordin 

 

Lone Nordin & Jea- 

nette Magne Jensen 

Tirsdag 22. september, 

10.00-16.00 

 

 

Forandringsprocesser og sundhedspædagogik 

 

Frokost 

 

Case 1: Analyse af sundhedsproblem og forslag 

til relevant sundhedspædagogik  

Lone Nordin 

 

 

 

Jeanette Magne Jen-

sen 

3. seminar 

 

Ideologier og politikker i sundhedsfremme og 

sundhedspædagogik,  

 

Mandag 5. oktober 

11.00 – 17.00 

Ideologies and Politics of Health Promotion –

Methods 

Jane Wills 
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Frokost  

 

Ideologies and Politics of Health Promotion – 

Practice  

 

 

 

Jane Wills 

 

Tirsdag 6. oktober, 

10.00-16.00 

 

 

 

Evidens indenfor sundhedspædagogik og sund-

hedsfremme 

     

Frokost  

 

Workshop 2. Reflektionsværksted - problem-

formulering 

Monica Carlsson 

 

 

 

 

Monica Carlsson & 

Lone Nordin 

4. seminar 

 

Værdier i sundhedsfremme og patientud-

dannelse 

 

Onsdag 28. oktober, 

11.00-17.00 

Værdier i relation til sundhedspædagogik  Anette Schultz & 

Ulla Pedersen 

Torsdag 29. oktober, 

10.00-16.00 

 

Patientuddannelse, ideologi, mål og udbytte  

 

Frokost 

 

Case 2: Analyse af patientundervisningsmateria-

le 

Helle Schnor 

 

 

 

Lone Nordin &  

Jeanette Magne Jen- 

Sen 

5. seminar 

 

Sundhedsprofessionelles praksis i relation til 

policy og eksamen og evaluering 

 

Torsdag 19. november, 

10.00 – 17.00 

 

 

Fælles morgenkaffe /festsalen 

 

Fællesforelæsning: Videnskabsteori og læring 

 

Fælles frokost  

 

Spørgsmål til eksamen og eksamensopgaver  

 

Evaluering  

 

Hans Siggaard Jensen 

 

 

 

 

 

Lone Nordin 

 

Lone Nordin 

Fredag 20. november, 

10.00-16.00 

 

 

 

Sundhedsprofessionelles praksis i relation til 

policy 

 

Frokost  

 

Workshop 3: Refleksion over praksis i forbin-

delse med implementeringen af sundhedsfrem-

mende interventioner 

Lone Nordin 

 

 

 

 

Lone Nordin & Mo-

nica Carlsson 
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1. lektion: Introduktion til modulet og arbejde i studiegrupper  

Onsdag 2. september 11.00-13.00 

 

Underviser: Lone Lindegaard Nordin 

 

Formål: 

Lektionen skal give de studerende et overblik over modulet som en helhed, samt modulets mål, ind-

hold, arbejdsformer og krav.  

 

Indhold: 

 Kendskab til modulets mål, indhold, organisering og eksamen. 

 

De studerende skal desuden lave beskrivelser af deres individuelle sundhedspædagogiske praksis i 

de studiegrupper, som de bliver inddelt i for resten af modul 1. Beskrivelserne lægges på Black-

board (BB). 

 

Litteratur: 

 Studieplan 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Læs studieplanen 

 

 

2. lektion: Hvad er sundhed? 

Onsdag 2.september, 14.00-17.00 

 

Underviser: Lone Lindegaard Nordin 

 

Formål: 

Efter lektionen: 

 har de studerende fået en indsigt i udviklingen af sundhedsbegrebet i forhold til forebyggelse 

   og sundhedsfremme 

 er de studerende i stand til af forstå, analysere, kritisere og diskutere forskellige sundheds- 

   begreber.  

 

Indhold: 

 Forskellige begreber og teorier om sundhed 

 Den historiske udvikling indenfor forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Litteratur: 

 Kickbusch I. (1997). Think Health. What makes the difference? In: Health Promotion Inter-

national, vol. 12, no. 4, pp. 265-272. 
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 Simovska, V. (2012). Hvad er sundhed? I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, 

V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. 

 Wackerhausen S. (1994). Et åbent sundhedsbegreb – mellem fundamentalisme og relativisme. 

I: Sundhedsbegreber – filosofi og praksis. Jensen Uffe Juul og Peter Fuur Andersen (red.). 

Philosophia, s. 43-73 

 Kamper-Jørgensen, F. (2009). Det forebyggende sundhedsarbejde – internationale og nationa-

le udviklinger. I: Kamper-Jørgensen, F. Og Jensen, B.B. (red). Forebyggende sundhedsar-

bejde (5. udgave) Munksgaard Danmark. s. 43-51 

 Guldager, E. (2009). Politiske tiltag. I: Sørensen, L. V. (red) Sundhedsfremme og forebyggel-

se. Gads Forlag. s. 21-39. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Læs litteraturen 

 Bibliografi: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske 

    kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis. 

 

 

3. lektion: Fællesforelæsning: Dewey og pramatismen 

Torsdag 3. september, 10.00-12.30 (Bemærk, at lektionen starter med fælles morgenkaffe kl. 9.30 

foran festsalen, og slutter med fælles frokost i aulaen 12.30-13.30). 

 

Underviser: Bente Elkjær 

 

Litteratur:  

 Elkjær, B. & Wiberg, M. (2013). Pragmatismens læringssyn og pragmatiske læringsteorier. 

In A. Qvortrup & M. Wiberg (Eds.), Læringsteori og didaktik. København: Hans Reitzels 

Forlag: kapitel 5.  

 Dewey, J. (1896 [2000]). Refleksbue-begrepet i psykologien. In S. Vaage (Ed.), Learning by 

Dewey. Barnet, skolen og den nye pædagogik (pp. 215-229). Oslo: Gyldendal Uddannelse. 

 Dewey, J. (1917 [1980]). The Need for a Recovery of Philosophy. In J. A. Boydston (Ed.), 

The Middle Works of John Dewey, 1899-1924 (Vol. 10: 1916-1917, pp. 3-48). Carbondale 

and Edwardsville: Southern Illinois University Press.      

 

 

4. lektion:  Litteratursøgning 

Torsdag 3. september, 13.30-16.00 

 

Underviser: Lone Nordin 

 

Formål: 

Efter lektionen: 

 har de studerende udviklet færdigheder i at lave en litteraturkortlægning, herunder erfaringer 

med at formulere søgeord og vælge databaser.  
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Indhold: 

 Workshop i litteratur kortlægning. 

 

Litteratur:  

 Jacobsen, S. (2009). Oversigt over sundhedspædagogiske databaser. Danmarks Pædagogiske 

bibliotek (på BB). 

 

 

5. lektion. Modeller og tilgange til sundhedsfremme og sundhedspædagogikkens rolle i sund-

hedsfremme 

Mandag 21. september, 11.00-13.00 

 

Underviser: Venka Simovska 

 

Formål: 

Efter lektionen: 

 har de studerende dannet sig et overblik over for forskelle og ligheder mellem 

   sundhedspædagogik og sundhedsfremme 

 er de studerende i stand til at differentiere, reflektere og anvende forskellige nøg- 

   lebegreber, som f.eks. sundhedspædagogik, sundhedsfremme og forebyggelse 

 har de studerende erhvervet sig en forståelse af det sundhedspædagogiske felt, så  

         de kan reflektere over forskellige paradigmer, mål og udbytte af sundhedsfremme og sund- 

         hedspædagogik. 

     

Indhold: 

 Sundhedspædagogikkens rolle i sundhedsfremme 

 Teoretiske og praktiske tilgange til sundhedsfremme. 

 

Litteratur:  

 Jensen, B.B. (2009). Et sundhedspædagogisk perspektiv på sundhedsfremme og forebyggelse. 

I:  Carlsson, M., Simovska, V., og Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik og sundheds-

fremme – teori, forskning og praksis.  Aarhus Universitetsforlag.   

 Tones, K. (2009). Værdier, ideologi og sundhedsfremme. I: Carlsson, M., Simovska, V., og 

Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme – teori, forskning og praksis.  

Aarhus Universitetsforlag.   

 Schnack K. (2005). Dannelse og oplysning. I: (Cornelius, H. og Schnack, K. (red.) Voksen-

pædagogisk opslagsbog. København: Christian Ejlers’ Forlag. S. 34-43. 

 Simovska, V. og Jensen, J. M. 2012). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Principper og 

sammenhænge. I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne 

Jensen (red). Gads Forlag. 

 Vallgårda, S. (2005). Hvad er sundhedsfremme? En analyse af begrebet og styringsmetoder-

ne. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, Nr. 3. s. 15-31. 
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Forberedelse til undervisningen: 

 Læs litteraturen  

 Bibliografi: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske 

    kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis. 

 Tænk over relationen mellem sundhedspædagogik og sundhedsfremme –  

          lav evt. en model. 

 

 

6. lektion: Sundhedspolitik og analyse af politikker  

Mandag, 21. september, 14.00-15.00 

 

Underviser: Lone Nordin 

 

Formål: 

Efter modulet: 

 har de studerende kendskab til analyse og forskellige analysestrategier. 

 

Indhold: 

 Analyse og tilgange til analyse 

 Gruppearbejde. 

 

Litteratur: 

 Andersen, I. (3013) Kap. 10. Analyse og tolkning af data. Den Skinbarlige Virkelighed. Vi-

densproduktion i samfundsvidenskaberne. s. 169-171 + 196-210.  5. udgave. Samfundslitte-

ratur. (Ligges på BB). 

 

Forberedelse til undervisningen:  

 Læs artiklen 

 

 

7. lektion: Workshop 1. Analyse af sundhedspolitik i forhold til sundhedspædagogik 

Mandag 21. september, 15.00-17.00 

 

Undervisere: Lone Nordin & Jeanette Magne Jensen 

 

Formål: 

Efter modulet: 

 Kan de studerende analysere sundhedspolitikker i relation til forskellige tilgange til sundheds-

fremme. 

 

Indhold: 

 Analyse og tilgange til analyse 

 Gruppearbejde. 
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8. lektion: Forandringsprocesser, værdier og ideologier  

Tirsdag 22. september, 10.00-12,00 

 

Underviser: Lone Lindegaard Nordin 

 

Formål:  

 Formålet med undervisningen er at introducere forskellige teoretiske tilgange til at skabe 

forandringsprocesser med henblik på at skærpe de studerende kritiske bevidsthed omkring 

mål med sundhedsmæssig forandring, der både kan knyttes til individ, gruppe og system. 

 

Indhold: 

 Teorier om forandringsprocesser, deres ontologiske udgangspunkt og målsætninger 

 

Litteratur: 

 Tones, K. (2009). Værdier, ideologi og sundhedsfremme. I: Carlsson, M., Simovska, 

V., og Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme – teori, forskning og 

praksis.  Aarhus Universitetsforlag.   

 Carlsson, M (2012). Sundhedspædagogiske perspektiver på læring og undervisning. I. Si-

movska, V. og Jensen, J.M. (red) Sundhedspædagogogik i sundhedsfremme. Gads forlag.  

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Læs litteraturen. Overvej hvordan et udgangspunkt i forebyggelse eller sundhedsfremme ha 

    betydning for forandringsprocessens form og indhold 

 

 

9. lektion: Case 1.  Analyse af sundhedsproblem og forslag til relevant sundhedspædagogik 

Tirsdag 22. september 2014, 13.00-16.00 

 

Underviser: Jeanette Magne Jensen 

 

Formål:  

 Formålet med case undervisningen er, at udvikle de studerendes færdigheder i at analysere 

og forstå en case og at koble individers sundhedsbegreb, tilværelsesstrategier og levevilkår 

med relevante forandringsstrategier 

 

Indhold:  

 Gruppearbejde på baggrund af tre forskellige cases. Fremlæggelse og diskussion i plenum: 

hvilke strategier foreslår grupperne til de enkelte cases – og hvad er de faglige rationaler 

bag. 

 

Litteratur: 

 Beskrivelse af tre forskellige cases på baggrund af Jensen, JM: Kortuddannede kvinders hver- 

   dagslige sundhedsbegreb: om mulige veje til reduktion af social ulighed i sundhed (uddrag af  
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   ph.d. afhandling, 18 sider i alt). Litteraturen lægges på BB       

 

 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Læs litteraturen. Overvej hvilke sundhedsproblemer, der er relevante at adressere i de tre ca-

ses.   

 

 

10. lektion.  Ideologies and Politics of Health Promotion – Methods 

Mandag, 5. oktober, 11.00-13.00 

 

Underviser: Jane Wills 

 

Formål: 

Efter lektionen: 

 har de studerende dannet sig et overblik over de bagvedliggende værdier og  

   ideologier  i sundhedsfremme og sundhedspædagogik 

 er de studerende i stand til at genkende og analysere værdier i de forskellige 

   sundhedspædagogiske interventioner samt at kunne identificere fordele og ulemper relateret til    

   forskellige tilgange 

 kan de studerende identificere og kritisk reflektere over sundhedspædagogisk forskning 

   med relevans for egen praksis eller praksisområde.  

 

Indhold: 

 Ideologier og politikker knyttet til sundhedsfremme.  

 

Litteratur: 

 Jørgensen, T. (2009). Sundhedsadfærd og forebyggelsesmodeller. I  Sørensen, L. V. 

    (red) Sundhedsfremme og forebyggelse. Gads Forlag. s. 40-57. 

 Naidoo, J. & Wills, J. (2009). Models and approaches to health promotion, and The politics of 

health promotion.  In: Foundations for Health Promotion (third edition). Bailliére Tindal 

Elsevier. P. Capt. 5, p. 67-83.and 99-117. 

 Naidoo, J. & Wills, J. (2009). Developing healthy public policy. In: Foundations for Health 

Promotion (third edition). Bailliére Tindal Elsevier. P. Capt. 11, p. 171-183. 

 Vallgårda, S. (2003). Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige fra 1930 til i dag. 

Magtudredningen. Århus Universitetsforlag, ”Et bedre liv” s. 190-216 kap. 8. 

 Vallgårda, S. og Krasnik, A. (2010). Sundhedspolitik. I Sundheds- væsen og sundheds- poli-

tik. Danmark. Munksgaard. s.. 39-53 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Læs den angivet litteratur til sessionen. 

 Bibliografi: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske 

   kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis. 
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11. lektion. Ideologies and Politics of Health Promotion – Practice 

Mandag, 5. oktober, 14.00-17.00 

 

Underviser: Jane Wills 

 

Formål: 

Efter lektionen: 

 har de studerende fået kompetencer i at analyse sundhedsprofessionel praksis i forhold til mål, 

   ideologier og tilgange.  

 

Indhold: 

 Diskussion af sundhedspædagogiske problemstillinger 

 Analyse med udgangspunkt i forskellige modeller i relation til sundhedsfremme. 

 

 

12. lektion.  Evidens indenfor sundhedspædagogik og sundhedsfremme 

Tirsdag, 6. oktober, 10.00-12.30 

 

Underviser: Monica Carlsson 

 

Formål: 

Efter lektionen: 

 har den studerende udviklet indsigt i forskellige tilgange til at skabe, med fokus på forskellige 

typer af viden og metodologier.  

 kan den studerende kritisk analysere og vurdere forskellige strategier for kobling mellem 

forskning og udviklingsprocesser i praksis  

 

Indhold: 

 evidensbegrebet og evidensdiskussionen 

 forskellige tilgange til at skabe viden evidens  

 strategier for kobling mellem forskning og udviklingsprocesser i praksis  

 

Litteratur: 

 Carlsson, M. og Simovska, V. (2009). Fokus på evidens inden for sundhedsundervisning og 

sundhedsfremme. I: Carlsson, M., Simovska, V.,  & Jensen, B.B. (red) Sundhedspædagogik 

og sundhedsfremme – teori, forskning og praksis.  Aarhus Universitetsforlag, s. 295-310.      

 Krejsler, J. (2009). Epistemologi, evidensbevægelse og folkesundhed - om konsekvenser af 

nye vidensregimer inden for medicin, social velfærd og uddannelse. I: Lærebog i folkesund-

hed. (Red.) Beedholm, K., Bydam, J., Glasdam, S. & Westzynthius. København: Nyt Nor-

disk Forlag, s. 117-143. 
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 Wiberg, M. (2014) Methods and Conforming Judgement. I: Cursiv, no. 4. Evidence and evi-

dence-based education in Denmark – the current debate, s. 51-66. 

 

 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Bibliografi: skriv et kort resume af den læste litteratur med analytiske/kritiske 

      kommentarer og spørgsmål, der rejser sig i relation til din praksis. 

 

 

13. lektion. Workshop 2. Reflektionsværksted - problemformulering 

Tirsdag, 6. oktober, 13.30-16.00 

 

Undervisere: Lone Nordin & Monica Carlsson  

 

Formål: 

Efter lektionen: 

 kan de studerende formulere problemstillinger knyttet til sundhedsfremme – og 

sundhedspædagogik. 

 

Indhold: 

 Problemindkredsning og problemformulering 

 Reflektionsværksted. 

 

 

14. lektion. Værdier i relation til sundhedspædagogik 

Onsdag 28. oktober, 11.00-17.00 

 

Underviser: Anette Schulz og Ulla Pedersen  

 

Formål: Efter lektionen: 

 Har de studerende fået indblik i forskellige værdier i relation til sundhedsfremme og sund-

hedspædagogik, og hvordan disse værdier påvirker det sundhedsfremmende arbejde. 

 

Indhold:  

 Ulighed i sundhed – individ og fællesskab v/ Anette Schulz 

 Roller og værdier i mødet med borgeren v/ Ulla Pedersen 

 Sundhedspædagogik – fra værdi til praksis  v/Ulla Pedersen og Anette Schulz 

 

Litteratur: 

 Bourdieu, P. (1987). What Makes a Social Class? On the Theoretical and Practical Existence 

Of Groups. I: Berkeley Journal of Sociology, vol. 32, s.1-17. 

 Dybbroe, B. & Kappel, N. (2012): Ulighed i sundhed – et sundhedsfremmeperspektiv på so-

cialt udsattes adgang til sundhed. I: Dybbroe, B.; Land, B. & Nielsen, S.B. (red.): Sundheds-

fremme – et kritisk perspektiv. Samfundslitteratur. Side 40-54. 
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 Forchhammer, H. (2010): Viden, der helbreder. Om patientskoler som politisk strategi i 

sundhedsfremme. I: Thorgaard, K.; Nissen, M. Og Jensen, U.J. (red.): Viden, virkning og 

  

 

 

  virke – forslag til forståelser i sundhedspraksis. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 

Side 83-106. 

 Nygren, P. & Fauske, H. (2010): Værdier og ideologier – etiske og sociologiske perspekti-

ver. I: Handlekompetence og ideologi. Individ, profession og samfund. Dansk Psykologisk 

Forlag. Side 135-148. 

 Pedersen, U. og Schulz, A. (2015): Sundhed som tema på den pædagogiske dagsorden. I: 

Simovska, V.; Pedersen, U.; Jensen, J.M. og Broström, S. (red.): Sundhedspædagogik og 

sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frede-

rikshavn: Dafolo. Side 163-172. 

 Schulz, A. (2015): Reduktion af social ulighed i sundhed – dagtilbuddet som indsatsmiljø. I: 

Simovska, V.; Pedersen, U.; Jensen, J.M. og Broström, S. (red.): Sundhedspædagogik og 

sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frede-

rikshavn: Dafolo. Side 61-70. 

 

Forberedelse: Læs den angivne litteratur 

 

 

15. lektion: Patientuddannelse, ideologi, mål og udbytte 

Torsdag 29. oktober, 10.00-13.00 

 

Underviser: Helle Schnor 

 

Formål: 

Efter lektionen har de studerende:  

 fået indsigt i sundhedspædagogisk teori og praksis i relation til patientuddannelse  

 

Indhold: 

 Patientuddannelse  

 Historisk udvikling 

 Sundhedspædagogiske tilgange og metoder 

 Case: Hjertesvigtpatienter i et hverdagsperspektiv. 

 

Litteratur: 

 Lavesen, M. og Schnor, H. (2012). Sundhedspædagogik i patientuddannelse. I: Sundhedspæ-

dagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen (red). Gads Forlag. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Læs artiklen 
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16. lektion: Case 2. Analyse af patientundervisningsmateriale 

Torsdag 29. oktober, 14.00-17.00 

 

Undervisere: Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen 

 

Formål: 

Efter lektionen har: 

 de studerende får færdigheder i at læse bagom tekster/mellem linjerne, og bliver i stand til at 

afkode de bagvedliggende værdier og ideologier i en tekst.  

 

Indhold: 

 Analyse af undervisningsmateriale relateret til sundhedsfremme og patientuddannelse 

 

 

17. lektion: Fællesforelæsning – Videnskabsteori og læring 

Torsdag 19. november, 10.00-13.30 

 

Underviser: Hans Siggaard Madsen. 

 

Sted: Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Bygning A, loka-

le 220 (Festsalen) 

 

Formål: 

 Forelæsningen har til hensigt at give indføring i væsentlige teorier om voksnes læreproces-

ser samt forhold, der har indflydelse på voksnes læring og kompetenceudvikling. 

 

Indhold: 

 Lektionen omhandler udvalgte teorier, der bidrager til forståelse af voksnes individuelle 

kompetenceudvikling, herunder: voksnes psykologiske udvikling, voksnes læreprocesser og 

forhold der understøtter og hindrer læring. 

 

Litteratur: 

 Phillips. D, C. (1995). The Good, The Bad and The Ugly – the many faces of constructivism. 

Educational researcher, Vol. 24, No. 7, pp. 5-12.  

 

 

18. lektion: Eksamen og eksamensopgaver 

Torsdag 19. november, 14.30-16.00 

 

Underviser: Lone Nordin 

 

Formål: 

Efter undervisningen har de studerende: 

 fået afklaret spørgsmål i relation til eksamen 
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Indhold: 

 Studieordningen 

 

 

19. lektion: Evaluering 

Torsdag 19. november, kl. 16.00-17.00 

 

Underviser: Lone Nordin 

 

Formål:  

 at evaluere modul 1 

 

Indhold: 

 Spørgeskema og diskussion 

 

 

 

20. lektion: Sundhedsprofessionelles praksis i relation til policy 

Fredag 20. november, 10.00-12.00 

 

Underviser: Lone Nordin 

 

Formål:  

Efter lektionen har de studerende: 

 fået indsigt i sundhedsprofessionelles praksis i relation til policy – fokus praksis i forhold til 

institutionelle rammer 

 

Indhold:  

 Sundhedsprofessionelles praksis som street-level-bureaucracy/agency 

 

Litteratur:  

 Relevante artikler ligges på BB 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Læs artiklerne 

 

 

21. lektion: Workshop 3. Refleksion over praksis i forbindelse med implementering af sund-

hedsfremmende interventioner 

Fredag. 20. november, 13.00-16.00 

 

Underviser: Lone Nordin & Monica Carlsson 

 

Formål: 
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Efter workshoppen kan de studerende: 

 Vurdere sundhedsprofessionelles praksis i forhold til institutionelle faktorer  

 

Indhold: 

 Workshop 
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