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For at sikre kvaliteten og øge sammenhængen for de studerendes uddannelsesforløb har alle uddannelser på UC SYD 

formuleret deres kerneopgave. Kerneopgaven er uddannelsens vision og det all semestre, forløb, temaer og undervis-

ning er rettet mod. Med udgangspunkt i kerneopgaven og ud fra de studerendes evaluering samt undervisernes refleksi-

oner formulerer undervisergruppen hvert år uddannelsens opmærksomhedspunkter, som der er særligt fokus på i årets 

undervisning.  

 

ES kerneopgave:  

At uddanne de studerende med og til kritisk og aktuel faglighed og samarbejde med dem som lærende mennesker samt 

bidrage til deres professionsdannelse i et samspil med professions- og aftagerfeltet. 

 

1.1. Semesterets opbygning 
Semesteret indeholder 30 ECTS-point teori, se i øvrigt punkt 5 i studieordning 

 

 

1. Semesterets indhold og 
tilrettelæggelse 
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På semestret arbejdes med følgende temaer indenfor Ernæring og Sundhed: 

Tema 1: Ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse (20 ECTS-point), 

Tema 2: Fødevareproduktion, forbrugeradfærd og ledelse (5 ECTS-point) og  

Tema 3: Metode og formidling (5 ECTS-point). 

 

I semesteret sættes fokus på introduktion til ernæring og sundhed ud fra det brede, positive sundhedsbegreb med 

fokus på både livsstil og levevilkår og der arbejdes med forskellige sundhedsfremmende strategier. De studerende 

arbejder med borgerens sundhedsadfærd med afsæt i grundlæggende teorier og metoder inden for professionen. 

Der fokuseres desuden på ernæringens betydning for kroppens funktioner samt mad og måltidskvalitet. Den stude-

rende lærer at håndtere og identificere egne læringsbehov samt udvikle formidlingskompetencer.  

Centralt fagindhold 
• Ernæringens indflydelse på kroppens funktioner og processer. 
• Ernærings- og sundhedsaspekter i forhold til fødevarer  
• Mad og måltider på individuelt og samfundsmæssigt plan  
• Sundhedsfremme og forebyggelse med afsæt i grundlæggende teorier, begreber og metoder inden 

for ernærings- og sundhedsområdet  
• Sundhedspsykologiske og samfundsvidenskabelige perspektiver relateret til sundhed og sundheds-

fremme 
• Kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder i relation til ernæring og sundhed  
• Formidling 

 

 

 

2. Temaer 
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I semesteret sættes fokus på introduktion til ernæring og sundhed ud fra det brede, positive sundhedsbegreb med fokus 

på både livsstil og levevilkår og der arbejdes med forskellige sundhedsfremmende strategier. De studerende arbejder med 

borgerens sundhedsadfærd med afsæt i grundlæggende teorier og metoder inden for professionen. Der fokuseres desu-

den på ernæringens betydning for kroppens funktioner samt mad og måltidskvalitet. Den studerende lærer at håndtere og 

identificere egne læringsbehov samt udvikle formidlingskompetencer.  

 
Centralt indhold 

− Ernæringens indflydelse på kroppens funktioner og processer 

− Ernærings- og sundhedsaspekter i forhold til fødevarer  

− Mad og måltider på individuelt og samfundsmæssigt plan  

− Sundhedsfremme og forebyggelse med afsæt i grundlæggende teorier, begreber og metoder inden for ernæ-

rings- og sundhedsområdet  

− Sundhedspsykologiske og samfundsvidenskabelige perspektiver relateret til sundhed og sundhedsfremme 

− Kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder i relation til ernæring og sundhed  

− Formidling 

 

Fordeling af fagområder  ECTS-point 

Sundhedsvidenskab 9 

Naturvidenskab 9 

Humanvidenskab 6 

Samfundsvidenskab 6 

I alt 30 

 

 

3. Fagområder og fag 
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Professionshøjskolerne har udviklet en model – studieaktivitetsmodellen – (se herunder) der viser studieaktiviteterne og 

derigennem understreger de krav, som stilles til den studerendes arbejdsindsats, og de forventninger der er fra uddan-

nelsesinstitutionen til den studerede. Studieaktivitetsmodellen kan ses på uddannelsens hjemmeside og illustrerer alle 

enkeltdele og forløb i uddannelsen samt arbejdsbelastningen. Se også kapitel 17, deltagelses- og mødepligt. 

Alle semesterbeskrivelser er beskrevet med undervisning- og arbejdsformer. Modellens indhold revideres, men en over-

ordnet fordeling af den studerendes arbejdsfordeling er:  

 
1. cirkeludsnit: 25 % 
2. cirkeludsnit: 30 % 
3. cirkeludsnit: 35 % 
4. cirkeludsnit: 10 % 

Semestrenes ECTS-point er udtryk for den samlede arbejdsbelastning for alle studieaktiviteter. Et semester udgør 30 

ECTS-point, der svarer til en studieindsats på gennemsnitlig 40 arbejdstimer pr. uge.  

Modellen angiver den studerendes forventede tidsforbrug indenfor hver kategori. Ligeledes tydeliggør modellen de for-

ventninger, der er fra uddannelsens side til den studerendes selvstændige deltagelse i aktiviteter, som ikke er skemalagt 

på uddannelsen (kategori 2, 3 og 4). 

4.1. Studieaktivitetsmodellen 
 

 

4. Studieaktiviteter 
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•Fx selvstændige studier 
og forberedelse, 
udarbejdelse af 
studieprodukter.

•Fx forumtimer, 
fremlæggelse af 
studieprodukter, 
temadage.

•Fx holdmøder uden 
underviser, studiedage, 
praktik, studiebesøg.

•Fx aktiviteter 
forelæsninger, 
holdundervisning, 
vejledning.

Intro til studiet og den 
elektronisk læringsplatform 

Blackboard
Holduv. med forskellige 
tilrettelæggelses-former

Forelæsninger
Laboratorie- og køkkenøvelser

Vejledning ifm semester 
opgave

Feedback på opgaver
Studieteknik

Dannelse af studiegrupper
Studiespørgsmål stilles til 

rådighed
Planlægning og udførsel af 

workshops ifm. 
Naturvidenskabsfestival

Refleksionsnotat ift 
Naturvidenskabsfestival

Selvstudie, forberedelse, 
fordybelse

Praktiske studieaktiviteter så 
som træning af 

madlavningsteknikker og -
metoder

Semesteropgave
Eksamensforberedelse

Mentorordning

Vejledning ift opgaver
Fremlæggelse af 
semesteropgave

Individuel studiesamtale med 
afsæt i reflektionsark samt 

skriftlig evaluering af 
semesteret

 
Initieret af: 
Undervisere 

Initieret af: 
Studerende 

Deltagelse af: 
Studerende 

Deltagelse af: 
Undervisere 
og studerende 
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Viden 
Den studerende:  

- Har viden om og kan forstå sammenhæng mellem kost og fysiologiske ændringer gennem livet i en samfundsmæssig 

kontekst 

- Kan reflektere over borgerens og patientens mulighed for mestring af det sunde hverdagsliv 

- Har viden om og kan reflektere over sundhedsfremme og forebyggelse på individ- og gruppeniveau, såvel som struk-

turelt niveau  

- Kan reflektere over etiske problemstillinger  

- Har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og 

- Har viden om og kan reflektere over videnskabsteori og forskningsmetode 

 
Færdigheder 
Den studerende kan:  

- Formidle faglige og praksisnære problemstillinger og løsninger på individ-, gruppe- og strukturelt niveau 

- Anvende forsknings- og udviklingsbaserede resultater og integrere forskellige vidensformer fra professionsområdet 

- Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder 

- Anvende og begrunde forskellige metoder til vurdering af fødevarer og måltider i forbindelse med praksisnære pro-

blemstillinger  

 
Kompetencer 
Den studerende kan:  

- Identificere egne læringsbehov 

- Håndtere og selvstændigt indgå i kommunikation i forskellige kontekster 

- Udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og ud-

viklingsbehov 

 

5. Mål for læringsudbytte 
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Evaluering af semesterets tilrettelæggelse og gennemførelse sker ved individuel besvarelse af et elektronisk spørge-

skema. I forbindelse med de sidste lektioner på semesteret evaluerer underviser (-e) og holdet hvordan tilrettelæggelse 

og gennemførelse af semesteret har bidraget til læring og opnåelse af mål for læringsudbytte. Der drøftes semesterets 

opmærksomhedspunkter som kan være forhold der har vist sig særligt udfordrende eller befordrende for fx læring, forstå-

else, overblik, refleksion, samarbejde, fordybelse og udvikling. Her drøftes også de elementer som skal bevares. 

Spørgeskemabesvarelserne og de drøftede opmærksomhedspunkter vil indgå i undervisernes afsluttende semestereva-

luering med henblik på at kvalificering af semesteret for det næste hold. 

 

 

 

 

6. Evaluering af semesteret 
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Prøven på 1. semester 
Semesteret afsluttes med en prøve, hvor der afprøves 30 ECTS og i alle semesterets mål for læringsudbytte. Prø-

ven er opdelt i 4 elementer, som tilsammen afprøver studerendes forståelse for semesterets læringsmål. 

Det er en forudsætning for at deltage i prøven, at den studerende har gennemført de obligatoriske studieaktiviteter. 

Obligatoriske studieaktiviteter på 1. semester: 

- studiesamtale, hvor den studerende mødes med en af holdets undervisere (placering omkring uge 45) 

- deltagelse i praktiske aktiviteter: Naturvidenskabsfestival og øvelser, se beskrivelse i undervisningsplaner 

- fremlæggelse i uge 47 
Prøveform  
 

Individuel skriftlig prøve, der består af 4 elementer med udgangspunkt i fagene på 1. semester, alle elementerne afleve-

res i Wiseflow 
1. Kostanalyse samt mad og måltider (i alt 3,5 ECTS). 4 timers case som belyses gennem de teorier og 

metoder der har været arbejdet med i semesteret. Besvarelsen udarbejdes individuelt. 
2. Ernæring og ernæringsfysiologi (i alt 6,5 ECTS). 2 timers forløb uden hjælpemidler. Besvarelsen ud-

arbejdes individuelt. 
3. Biokemi, anatomi og fysiologi (i alt 8 ECTS). 3 timers forløb med hjælpemidler. Besvarelsen udarbej-

des individuelt. 
4. Sociologi og politologi, psykologi og pædagogik, etik samt sundhedsfremme og forebyggelse (i alt 

11 ECTS). 24 timers forløb. En case som belyses gennem de teorier og metoder der har været arbej-
det med i semesteret. De studerende opfordres til at drøfte casen i studiegrupper. Besvarelsen ud-
arbejdes individuelt. Omfang max 5 normalsider. 

 
Elementer fra faget videnskabsteori og metode kan indgå i alle 4 elementer 
Bedømmelsesgrundlag  
De 4 skriftlige elementer 
 
Bedømmelse  
7-trinsskalaen 
 
Der gives en samlet karakter, hvor hver delprøve vægtes med 25%. Hver delprøve skal bestås. 
Censur  
Intern  
 

Hvis en eller flere delprøver ikke bestås, laves der aftale om reeksamen i den/de pågældende ikke-beståede delprøve(r). 

Til- og afmelding til prøver:  

Ved at påbegynde modulet, er den studerende automatisk tilmelding til prøven. En eventuel afmelding til prøven skal ske 

senest 1 uge inden prøven begynder. Hvis den studerende melder afbud senere betragtes prøven som påbegyndt, og 

der bruges et forsøg.  (Se endvidere eksamensbekendtgørelsen.) 

 

7. Prøve 
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International koordinator informerer om muligheder på semesteret. 

 

8. Internationale tiltag 
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