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Kursens mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• förstå grunderna i den salutogena teorin inklusive dess nyckelbegrepp
• på grundläggande nivå beskriva och analysera värdegrund och innehåll i salutogen 

forskning (kvantitativ och kvalitativ)
• kritiskt granska salutogenes utifrån ett folkhälsovetenskapligt, hälsofrämjande och 

vårdvetenskapligt perspektiv
• förstå tillämpning av salutogenes i praktisk verksamhet på individnivå, gruppnivå 

(familj) och samhällsnivå
• förstå och reflektera kring sitt eget lärande

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination sker genom två individuella skriftliga uppgifter:
1) en tentamen av kurslitteraturen
2) en individuell inlämningsuppgift där studenten visar på sin kunskap och förståelse av 
salutogenes som teori, begrepp, perspektiv och praktisk tillämpning. Denna avslutas med en 
reflektion kring eget lärande utifrån kursen innehåll och möjlig tillämpning i den egna 
verksamheten (AIL).

Kursens innehåll
- Filosofisk, epistemologisk och ontologisk bakgrund till salutogenes
- Forskningsöversikt med resultat från såväl kvantitativ som kvalitativ forskning
- Frågeformuläret för att mäta känsla av sammanhang presenteras liksom några andra 
frågeformulär som       mäter salutogena faktorer
- Närliggande teorier och begrepp
- Tillämping av teorin i praktisk verksamhet

Övriga föreskrifter
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Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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Vårdvetenskap
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