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Færdigheder: 

 Færdigheder i at beskrive, forklare og fortolke forskellige værdier og ideologier i ud-

vikling af teori og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme 

 Færdigheder i kritisk at udvælge og anvende teoretisk og empirisk forskning inden 

for sundhedspædagogik og sundhedsfremme rettet mod at reflektere over og udvik-

le praksis inden for egent professionsfelt 

 Færdigheder i kritisk at reflektere over og vurdere egen professionel praksis i relati-

on til sundhedspolicy og ideologi 
 

Kompetencer: 

 Kompetence til at se nye perspektiver og udviklingsmuligheder i egen praksis samt 
identificere, udnytte og udvide det tolknings- og handlingsrum, 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 sundheds   
    fremme samt disses samfundsmæssige og kulturelle baggrund. 
• Forskning og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme: metodologiske, 
     videnskabsteoretiske og etiske aspekter og overvejelser. 
 
Tilrettelæggelsesform: 
De gennemgående arbejdsformer på modulet er seminarer, øvelser, vejledning, studie-
gruppearbejde og selvstudier, hvor kritiske analyser og diskussioner af forskellige be-
greber og metoder inden for sundhedspædagogik og sundhedsfremme er i fokus. Del-
tagerne vil via en øvelse, hvor de skal beskrive 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 referencer, 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. Biblio-
grafien er en individuelt udarbejdet obligatorisk opgave. En attest fra vejleder som be-
kræfter, at bibliografien er afleveret og godkendt, vedlægges det akademiske essay ved 
indleveringen af eksamensopgaven. 
 
Indleveret skriftlig opgave på maksimalt 12 normalsider. Opgaven udformes som et 
akademisk essay og behandler en tese, som den studerende har formuleret, og som er 
godkendt af eksaminator.  
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Udarbejdes det akademiske essay af en gruppe øges sideantallet (To studerende: mak-
simalt 16 normalsider; tre studerende: maksimalt 21 normalsider). Det skal fremgå af 
det skriftlige produkt, hvem, der har skrevet hvilke afsnit. Bedømmelse sker på grund-
lag af individuel vurdering af det akademiske essay. 
 
Bedømmelse sker på grundlag af en vurdering af det akademiske essay  
 
Yderligere oplysninger om eksamen kan findes i Studieordningen for masteruddannel-

sen: 

https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendt

Ordning&dokOrdningId=7425&sprog=da 

 

 

Praktiske informationer: 

Grundbøgerne udleveres på masterkontoret, og første del af kompendiet tilsendes før 

modulstart. Se nærmere her: studerende.au.dk/artsmaster 

 

Undervisningen finder sted på Århus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 

2400 København NV. Med hensyn til lokale, se nærmere på studieportalen 

http://studerende.au.dk/arts/ under ”Undervisning” og ”Timeplaner” (tidligst i juli 

måned). 

 

Grundbøger: 

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

fremme. 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 

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

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

movska, 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 nationale udviklinger. I: Kamper-Jørgensen, F. Og Jensen, B.B. (red). Forebyg-

gende sundhedsarbejde (5. udgave) Munksgaard Danmark. s. 43-51 

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

byggelse. Gads Forlag. s. 21-39. 

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

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

https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=7425&sprog=da
https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=7425&sprog=da
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/evu-iup/
http://studerende.au.dk/arts/
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 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 sty-

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

 Nordin, L.L., Jensen, J.M. og Simovska, V. (2010). Unges deltagelse i sundheds-

fremme: Hvad siger litteraturen?, Cursiv: Et den sunde valg det lette valg? Nr. 5.77-

101 

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

Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen 

(red). 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 sund-

heds- politik. Danmark. Munksgaard. s.. 39-53 

 Hastrup K. (2004). Vidensbegreber og videnskaber: Nye veje til kundskab? I: Viden 

og evidens i forebyggelsen. Sundhedsstyrelsen.    

 Kristensen J.E. (2004). Forebyggelse og sundhedsfremme i videnssamfundet. Om 

grænser for evidensbaseret forebyggelse. I: Viden og evidens i forebyggelsen. Sund-

hedsstyrelsen. 

 Malterud, K. (2009). Kvalitative studier om forebyggelse. I: Kamper-Jørgensen, F., 

Almind, G. og Jensen, B.B. (red). Forebyggende sundhedsarbejde, Danmark: Munks-

gaard (5 udgave). s. 189-197.  

 Simovska, V. og Carlsson, M. (2012) Evidensbaseret praksis: Dilemmaer og udfor-

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

Jensen (red). Gads Forlag. 

 Wistoft, K. (2009). Pedagogical competence and value clarification among health 

educators, Global Health Promotion, Vol. 16(3), pp 24-34 

 Højlund, H. & Wistoft, K. (2014). Læring i projekter. Et systemteoretisk perspektiv 

på forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge. I: Harste, G. & Knudsen, 

M. (red.) Systemteoretiske analyser. Nyt fra Samfundsvidenskaberne.  

 Vallgårda, S. (2011). Forebyggelsesetik. BIBLIOTEK FOR LÆGER  

 

Supplerende litteratur: 

 

 Wistoft, K. (2009). Sundhedspædagogik, viden og værdier. Kbh.: Hans Reitzels 

Forlag 

 

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  Fællesforelæsning og introduktion til 

modulet 

 

Fredag  5. september 

9.30-16 

Fælles morgenkaffe v. festsalen  

 

Fællesforelæsning:Læringsteori og vi-

denskabsteori 

Hans Siggaard Jensen 

Fælles frokost i aulaen  

Introduktion til modulet  

 

Lone Lindegaard Nordin 

 

2. seminar  Begreber og teorier om sundhed og 

sundhedsfremme samt strategier og 

metoder  

 

Mandag 22. septem-

ber 11-17 

Begreber og teorier om sundhed  Lone Lindegaard Nordin 

 

Frokost  

Modeller og tilgange til sundheds-

fremme og sundhedspædagogikkens 

rolle i sundhedsfremme 

Venka Simovska 

Tirsdag 23. septem-

ber, 10-16 

Teorier om forandringsprocesser i rela-

tion til forebyggelse og sundheds-

fremme 

Jeanette Magne Jensen 

Frokost  

Case arbejde og fremlæggelse i plenum  

 

Jeanette Magne Jensen 

Onsdag 24. septem-

ber, kl. 10 – 16 

 

10.00-12.00 Patientuddannelse: Ideolo-

gi, mål og udbytte 

 

Helle Schnor 

Frokost  

Case: Analyse af undervisningsmateri-

ale  

Lone Lindegaard Nordin 



 

 

 6 af 29 

 

3. seminar Ideologier og politikker i sundheds-

fremme og sundhedspædagogik, re-

flektioner over forskningsprocessen 

og kortlægning af litteratur 

 

Onsdag 8. oktober,  

11– 17 

 

11.00-13.00 Ideologies and Politics of 

Health Promotion - Methods (Jane 

Wills) 

Jane Wills 

Frokost  

Ideologies and Politics of Health Pro-

motion – Practice  

Jane Wills 

Opsamling og diskussion  Lone Lindegaard Nordin 

Torsdag 9. oktober,  

10-16 

 

Reflektionsværksted:Problemstillinger 

knyttet til sundhedsfremme og sund-

hedspædagogik 

 

Tordag 9. oktober, 10.00-12.00 

 

Lone Lindegaard Nordin, 

Jeanette Magne Jensen 

Frokost  

 

Kortlægning af litteratur på sundheds-

fremmeområdet  

 

Lone Lindegaard Nordin, 

Jeanette Magne Jensen 

4. seminar Evidens i sundhedsfremme og sund-

hedspædagogik og policy udvikling 

 

Torsdag  30. oktober, 

11.-17 

Analyse og analysestrategier 

 

Lone Lindegaard Nordin 

Frokost 

 

 

Evidens inden for sundhedspædago-

gik og sundhedsfremme   

 

Venka Simovska 

Orientering om eksamen og eksa-

mensopgaverne – spørgsmål og svar  

Lone Lindegaard Nordin 

Fredag 31. oktober,  

9.30-16 

 

Policy udvikling inden for forebyggel-

se og sundhedsfremme  

 

Katrine Dahl Madsen 

 

Frokost  

Kommunal politik og praksis i relation 

til sundhedsfremme i folkeskolen  

Lone Lindegaard Nordin  

(+debatpanel: Venka Si-
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movska, Katrine Dahl 

Madsen, Lone Lindegaard 

Nordin, Bjørn Holstein, 

Peter Paulus, Gerd Biesta) 

Opsamling og diskussion i relation til 

seminaret  

Lone Lindegaard Nordin 

5. seminar Værdier og etik i relation til sund-

hedsfremme 

 

Tirsdag 18. novem-

ber, kl. 11 – 17 

 

Værdiafklaring og refleksiv dannelse  

 

Karen Wistoft 

Frokost  

Sundhedsfremme og forebyggelse i et 

pædagogisk perspektiv  

 

Karen Wistoft 

Onsdag 19. novem-

ber, kl. 10-16 

Fælles morgenkaffe v. festsalen 

 

 

Fællesforelæsning: Qualitative reseach 

methods 

John McLeod 

Frokost  

Forebyggelsesetik Anna Paldam Folker 

Opsamling og diskussion Lone Lindegaard Nordin 
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1. lektion: Fællesforelæsning: Læring og videnskabsteori 
 
Fredag 5. september 2014, 10.00-12.30 (Bemærk, at lektionen starter med fælles mor-
genkaffe kl. 9.30 foran festsalen, og slutter med fælles frokost i aulaen 12.30-13.30). 
 
Underviser: Hans Siggaard Madsen. 
 

Sted: Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Byg-

ning A, lokale 220 (Festsalen) 

 

Formål: 

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

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

 

Indhold: 

Lektionen omhandler udvalgte teorier, der bidrager til forståelse af voksnes individuel-

le kompetenceudvikling, herunder: voksnes psykologiske udvikling, voksnes lærepro-

cesser og forhold der understøtter og hindrer læring. 

 

Litteratur: 

D.C. Phillips: The Good, The Bad and The Ugly – the many faces of constructivism 
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2. lektion. Introduktion til modulet 

 

Fredag 5. september 13.30-16.00 

 

Underviser: Lone Lindegaard Nordin 

 

Formål: 

Lektionen skal give de studerende et overblik over modulet som en helhed, samt modu-

lets mål, indhold, arbejdsformer og krav.  

 

Indhold: 

 Kendskab til modulets mål, indhold, organisering og eksamen. 

 

De studerende skal desuden lave beskrivelser af deres individuelle sundhedspædago-

giske praksis i de studiegrupper, som de bliver inddelt i for resten af modul 1. Beskri-

velserne lægges på Blackboard (BB). 

 

Litteratur: 

 Studieplan 

 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Læs studieplanen 
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3. lektion. Begreber og teorier om sundhed 

 

Mandag 22. september, 11.00-13.00 

 

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 

Sundhedsbegreber.  

 

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 

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

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

movska, 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 nationale udviklinger. I: Kamper-Jørgensen, F. Og Jensen, B.B. (red). Forebyg-

gende sundhedsarbejde (5. udgave) Munksgaard Danmark. s. 43-51 

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

byggelse. 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. 
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4. lektion. Modeller og tilgange til sundhedsfremme og sundhedspædagogikkens rolle i 

sundhedsfremme 

 

Mandag 22. september 2014, 14.00-17.00 

 

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 sundhedspædagogik. 

     

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) Sundhedspæda-

gogik og sundhedsfremme – 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.) 

Voksenpædagogisk 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 sty-

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

 

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. 
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5. lektion: Teorier over forandringsprocesser i relation til forebyggelse og sundheds-

fremme 

 

Tirsdag 23. september 2014, 10.00-12.00 

 

Underviser: Jeanette Magne Jensen 

 

Formål: Formålet med undervisningen er at introducere forskellige teoretiske tilgange 

til at skabe forandringsprocesser med henblik på at skærpe de studerende kritiske be-

vidsthed omkring mål med sundhedsmæssig forandring, der både kan knyttes til indi-

vid, gruppe og system. 

 

Indhold: 

 Teorier om forandringsprocesser, deres ontologiske udgangspunkt og målsætnin-

ger 

 

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.   

 Nordin, L.L., Jensen, J.M. og Simovska, V. (2010). Unges deltagelse i sundheds-

fremme: Hvad siger litteraturen?, Cursiv: Et den sunde valg det lette valg? Nr. 5.77-

101 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Læs litteraturen. Overvej hvordan et udgangspunkt i forebyggelse eller sundheds-

fremme har betydning for forandringsprocessens form og indhold 

 

 



 

 

 13 af 29 

6. lektion: Case arbejde og fremlæggelse i plenum 

 

Tirsdag 23. 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, tilværelsesstrate-

gier og levevilkår med relevante forandringsstrategier 

 

Indhold: Gruppearbejde på baggrund af tre forskellige cases. Fremlæggelse og diskus-

sion 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 hverdagslige sundhedsbegreb: om mulige veje til reduktion af social 

ulighed i sundhed (uddrag af 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 cases.   
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7. lektion: Patientuddannelse: Ideologi, mål og udbytte 

 

Onsdag 24. september 2014, 10.00-12.00 

 

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: 

Sundhedspædagogik i sundhedsfremme. Simovska, V. og Jeanette Magne Jensen 

(red). Gads Forlag. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Læs artiklen 
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8. lektion. Case. Analyse af undervisningsmateriale 

 

Onsdag 24. september 2014, 13.00-16.00 

 

Underviser: Lone Lindegaard Nordin 

 

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 patientud-

dannelse 
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9. lektion.  Ideologies and Politics of Health Promotion – Methods 

 

Onsdag 8. 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 sund-

heds- politik. 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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10. lektion. Ideologies and Politics of Health Promotion – Practice 

 

Onsdag 8. Oktober, 14.00-16.00 

 

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. 

 

 

 

11. lektion. Opsamling og diskussion 

 

Onsdag 8. Oktober, 16.00-17.00 

 

Underviser: Lone Lindegaard Nordin 

 

Formål: 

 Opsamling i forhold til dagens undervisning. 

 

Indhold 

 Diskussion af dagens undervisning.  
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12. lektion. Reflektionsværksted: Problemstillinger knyttet til sundhedsfremme og 

sundhedspædagogik 

 

Torsdag 9. oktober, 10.00-12.00 

 

Undervisere: Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen 

 

Formål: 

Efter lektionen: 

 kan de studerende formulere problemstillinger knyttet til sundhedsfremme – og 

sundhedspædagogik. 

 

Indhold: 

 Problemindkredsning og problemformulering 

 Reflektionsværksted. 
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13. lektion. Kortlægning af litteratur på sundhedsfremmeområdet 

 

Torsdag 9. oktober, 14.00-16.00 

 

Undervisere: Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen 

 

Formål: 

Efter lektionen: 

 har de studerende udviklet færdigheder i at lave en litteraturkortlægning, herun-

der erfaringer med at formulere søgeord og vælge databaser.  

 

Indhold: 

 Workshop i litteratur kortlægning. 

 

Litteratur:  

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

Pædagogiske bibliotek (på BB). 
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14. lektion.  Analyse og analysestrategier 

 

Torsdag 30. oktober, 11.00-13.00 

 

Underviser: Lone Lindegaard Nordin 

 

Formål: 

Efter modulet: 

 har de studerende kendskab til analyse og forskellige analysestrategier. 

 

Indhold: 

 Analyse og tilgange til analyse 

 Gruppearbejde. 

 

Litteratur: 

 Lynggaard, K. (2010). Dokumentanalyse. I: Brinkmann, S., og Tanggaard, L (red.), 

Kvalitative metoder – en grundbog (137-150). 1. udgave. København: hans Reitzels 

Forlag (Ligges på BB). 

 

Forberedelse til undervisningen:  

 Læs artiklen 
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15. lektion.  Evidens indenfor sundhedspædagogik og sundhedsfremme 

 

Torsdag 30. oktober, 14.00-16.00 

 

Underviser: Venka Simovska 

 

Formål: 

Efter lektionen: 

 har de studerende dannet sig et overblik over relationen mellem forskning og 

         praksis og om videnskabsteoretiske aspekter 

 kan de studerende overveje og vurdere analytiske valg i undersøgelser inden for 

   sundhedspædagogik og sundhedsfremme. 

 

Indhold: 

 Epistemologiske paradigmer i sundhedspædagogisk forskning.  

 Den aktuelle debat om sundhedspædagogik og sundhedsfremme inden for forsk 

   ning og praksis (hvad virker og hvordan kan forskningen anvendes i praksis).  

 

Litteratur: 

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

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

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme – teori, forskning og praksis.  Aarhus Univer-

sitetsforlag.      

 Hastrup K. (2004). Vidensbegreber og videnskaber: Nye veje til kundskab? I: Viden 

og evidens i forebyggelsen. Sundhedsstyrelsen.    

 Kristensen J.E. (2004). Forebyggelse og sundhedsfremme i videnssamfundet. Om 

grænser for evidensbaseret forebyggelse. I: Viden og evidens i forebyggelsen. Sund-

hedsstyrelsen. 

 Malterud, K. (2009). Kvalitative studier om forebyggelse. I: Kamper-Jørgensen, F., 

Almind, G. og Jensen, B.B. (red). Forebyggende sundhedsarbejde, Danmark: Munks-

gaard (5 udgave). s. 189-197. 

 Simovska, V. og Carlsson, M. (2012) Evidensbaseret praksis: Dilemmaer og udfor-

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

Jensen (red). Gads Forlag. 

 

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. 
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16. lektion. Orientering om eksamen og eksamensopgaverne – spørgsmål og svar 

 

Torsdag 30. oktober, 16.00-17.00 

 

Underviser: Lone Lindegaard Nordin 

 

Formål: 

Efter lektionen: 

 Har det studerende fået et overblik over eksamen og eksamensopgaver. 

 

Indhold: 

 Oplæg 

 Diskussion 

 

Litteratur: 

 Studieordningen. 
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17. lektion.  Policy udvikling indenfor forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Torsdag 31. oktober, 9.30-16.00 

 

Underviser: Katrine Dahl Madsen 

 

Formål:  

Efter lektionen:  

 har de studerende skærpet deres kritisk-analytiske blik på politikker og retnings-

linjer indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. 

 

Indhold: 

 Policy udvikling indenfor sundhedsfremme 

 Tendenser, centrale begreber og teoretiske udfordringer. 
 

Litteratur: 

 Biesta. J.J. G. (2010). Why ”What Works” Still Won’t work: From Evidencebased 

Education to Value-Based Education. Stud Phils Edu, 29:491-503 (Ligges på BB). 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Læs artikel. 
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18. lektion.  Kommunal politik og praksis i relation til sundhedsfremme i folkeskolen 

 

Torsdag 31. oktober, 13.00-15.00 

 

Underviser: Lone Lindegaard Nordin 

 

Formål: 

Efter lektionen:  

 har de studerende fået indblik i hvordan internationale og nationale poltikker og 

anbefalinger  i relation til sundhedsfremme og forebyggelse implementeres i en 

kommunal kontekst. 

 

Indhold:  

 Kommunernes arbejde med sundhedsfremme i relation til folkeskolen 

 Debatpanel med advisory board bestående af Gerd Biesta, Bjørn Holstein,  Peter 

Paulus, Venka Simovska og Katrine Dahl Madsen). 

 

Litteratur:  

 Nordin. L. L., Madsen. K.D. og Simovska. V. (2014). Kommunernes arbejde med 

sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen. En spørgeskemaun-

dersøgelse på kommunalt niveau. AU Ideas Pilot Centre. Research in Schools for 

Heath and Sustainability. Working Paper NR 3/2014 (Ligges på BB). 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Læs artikel  
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19. lektion. Opsamling og diskussion i relation til seminaret 

 

Torsdag 31. oktober, 15.00-16.00 

 

Underviser: Lone Lindegaard Nordin 

 

Formål: 

 Opsamling i forhold til seminaret. 

 

Indhold 

 Diskussion i relation til seminaret. 
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20. lektion. Værdiafklaring og reflektiv dannelse 

 

Tirsdag 18. november, 11.00-13.00 

 

Underviser: Karen Wistoft 

 

Formål: 

Efter lektionen: 

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

    sundhedspædagogiske interventioner og identificere begrundelser og mål      

    relateret til forskellige tilgange. 

 

Indhold: 

 Magtudøvelse i forebyggelse og sundhedsfremme 

 Værdier og sundhedspædagogik 

 Sundhedsfremme og forebyggelse i et pædagogisk perspektiv. 

 

Litteratur: 

 Wistoft, K. (2009). Værdier og sundhedspædagogik. I: Simovska, V., Carlsson, M., 

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

Aarhus Universitetsforlag.      

 Wistoft, K. (2009). Pedagogical competence and value clarification among health 

educators, Global Health Promotion, Vol. 16(3), pp 24-34 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Læs den anførte litteratur  

 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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21. lektion. Sundhedsfremme og forebyggelse i et pædagogisk perspektiv 

 

Tirsdag 18. november, 14.00-17.00 

 

Underviser: Karen Wistoft 

 

Formål: 

Efter lektionen:  

 Er de studerende i stand til at skelne mellem pædagogik og ikke-pædagogik fore-

byggelse og sundhedsfremme  

 

Indhold: 

 Læring i projekter og indsatser 

 Pædagogisk sundhedsfremme og forebyggelse 

 Tværfagligt samarbejde der inkluderer pædagogisk selvbeskrivelse 

 

Litteratur: 

 Wistoft, K. (2009). Sundhedspædagogik, viden og værdier. Kbh.: Hans Reitzels 

Forlag 

 Højlund, H. & Wistoft, K. (2014). Læring i projekter. Et systemteoretisk perspektiv 

på forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge. I: Harste, G. & Knudsen, 

M. (red.) Systemteoretiske analyser. Nyt fra Samfundsvidenskaberne.  

 

Forberedelse: 

 Læs den anførte litteratur  

 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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22. lektion. Qualitative research methods: a SWOT analysis of challenges in qualitative 

approaches 

 

Onsdag 19. november, 10.00-12.30 (Bemærk, at lektionen starter med fælles morgenkaf-

fe kl. 9.30 foran festsalen, og slutter med fællesfrokost i aulaen 12.30-13.30). 

 
Underviser: John McLeod 
 

Sted: Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV, Byg-

ning A, lokale 220 (Festsalen) 

 

Content: 

What is qualitative research? What is the potential value of this method of inquiry? 

Where is it of less use or even counterproductive? What assumptions underpin qualita-

tive approaches in research? What is its relation to creating evidence - and evidence 

practice and policy? Using a SWOT analysis framework, the lecture explores the 

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of qualitative approaches in re-

search. 

 
Literature: 
McLeod, J. (2011) Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy. London: Sage  
McLeod, J. (2013) Qualitative research: methods and contributions. In M.J. Lambert 
(ed.)  Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change, 5th edn (pp. 
49-84). New York: Wiley 
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23. lektion. Forebyggelsesetik 

 

Onsdag 19. november, 13.30-15.30 

 

Underviser:  Anna Paldam Folker 

 

Formål: 

Efter sessionen: 

 har de studerende fået indsigt i etiske problemstillinger knyttet til forebyggelse og 

   Sundhedsfremme. 

 

Indhold: 

 Sundhedsfremme og etik 

 

Litteratur: 

 Vallgårda, S. (2011). Forebyggelsesetik. BIBLIOTEK FOR LÆGER  

 
Forberedelse til undervisningen: 

 Læs den anførte litteratur  

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

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

 
 

24. lektion. Opsamling og diskussion 

 

Onsdag 19. november, 15.30-17.00 

 

Underviser:  Lone Lindegaard Nordin 

 

Formål: 

 Opsamling i forhold til seminarets/modulets undervisning. 

 

Indhold 

 Diskussion af seminarets og modulets undervisning.  

 

 

 

 

 
 

 


