
 

HÄ 2 Människa, miljö och hälsa (GLP 15) / 

HK 2 Ungdomar, hälsa och vardagsliv (GLP 03) 

 

Kursbeskrivning 
 
Kursen siktar på att ge ökade resurser att möta dagens hälsoutmaningar och ge förståelse för 

sambandet mellan fysisk, psykisk samt social hälsa och hållbar utveckling. 
Samverkan mellan miljö och arv, sociala förhållanden, mentalhälsa, media- och kultur samt deras 

betydelse för hälsa och funktionsförmåga tas upp under kursen. 
 

Kursens mål 
 
Den studerande ska 

 uppfatta och bedöma hur arvs- och miljöfaktorer, såsom den psykosociala, byggda 

och naturliga miljön, står i samband med och påverkar hälsan och 

funktionsförmågan 
 uppfatta skeenden som hör till utvecklingen och livet och kunna presentera olika 

sätt att hantera och klara av dem  
 kunna tillämpa sin hälsokunskap i frågor som gäller hälsa, sjukdom och trygghet 

och för att begrunda värderingar som är förknippade med dem  
 kunna bedöma betydelsen av socialt stöd och samspel för hälsan, redogöra för 

centrala faktorer och mekanismer som påverkar den mentala hälsan samt beskriva 

alternativa lösningar för att hantera kriser 
 kunna tolka och kritiskt bedöma olika fenomen i anslutning till 

hälsokommunikation 
 kunna motivera och bedöma hur val i fråga om levnadsvanor, kultur och miljö 

påverkar hälsan och välbefinnandet 
 kunna analysera faktorer som gäller trygghet och förebyggande av våld och förstå 

vikten av att respektera och skydda den personliga integriteten i olika 

kommunikationssituationer, grupper och omgivningar. 

 

Arbetssätt 
 
Den studerande får instuderingsfrågor som ska svaras med hjälp av hänvisat material och egna 

källsökningar. Svaren resulterar i en inlärningsdagbok som ska representera den studerandes kunnande 

på bästa möjliga sätt. Inlärningsdagboken lämnas in via email på ett överenskommet datum. 

 
Den studerande har möjlighet att få stöd om hen är osäker om hur hen borde tackla en fråga. Hen kan 

också skicka in enstaka svar för att få feedback under arbetets gång. 

 

Kurskrav 
 
Den studerande ska  

 ha haft kursen HÄ 1 före hen börjar kursen HÄ 2 
 ta eget ansvar och fördjupa sig i de givna uppgifterna 
 ha lämnat in inlärningsdagboken på utsatt tid  
 ha alla uppgifter gjorda för att få en godkänd kurs  

 

 

 



Bedömning 
 

 Inget kursprov 
 Uppmärksamhet fästs vid den studerandes förmåga att förstå information och orsakssamband 

samt att tillämpa, analysera, bedöma och kombinera information från olika källor 
 värderingar, attityder, hälsobeteende eller övriga personliga egenskaper bedöms inte 
 Sifferbedömning 
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