
 

11. Litteraturliste - obligatorisk litteratur, der skal anskaffes  
  

Litteraturliste - obligatorisk litteratur, der skal 
anskaffes   

1. semester ES19 2019, UC SYD    

Grundbøger der skal anskaffes til 1. semesters fag på ES19 – sørg altid for at spørge efter/få den nyeste 

udgave af grundbogen.   

Det er grundbøger til 1. semester, der er opført på litteraturlisten. Nogle af grundbøgerne bruges i flere fag på 

semesteret, men figurerer kun én gang på litteraturlisten. En del af grundbøgerne bruges endvidere på senere 

semestre.   

Den studerende skal være opmærksom på, at litteraturlisten ikke er fyldestgørende for hele 1. semester på 20 

uger. Der vil i fag, der starter senere på semesteret kunne komme yderligere litteratur, der skal indkøbes.   

Grundbøger til fagene:   
 

Ernæring, Kostanalyse og Ernæringsfysiologi    

• Jørgensen I. M., Holmquist N.: Ernæringsfysiologi – en  

grundbog. 3. udgave. Munksgaard Danmark, 2019  
• Astrup A., Dyerberg J., Stender S.: Menneskets ernæring. 4. udg. Munksgaard Danmark, 2015  

• Nordic Counsil of Ministers: Nordic Nutrition Recommendations NNR 2012  

• Nielsen L (red.) Kostvejledning – teorier, metoder og perspektiver. Munksgaard, 2016   

• Kostberegningsprogrammet VITAKOST. Gratis licens til programmet udleveres efter 

studiestart   
  

Mad og måltider    

• Karina Kyhn Andersen: Kulinarisk sensorik. Erhvervsskolernes Forlag 3. Udgave 2018  

• Langager, Hanne Hyldgaard: Fødevarelære 6. udgave 1. oplag 2014 (eller nyeste udgave)    
Udgifter til råvarer – 250,- (indbetales første undervisningsgang i faget)   
 

Anatomi og fysiologi   

• Nielsen O.F. og Bojsen-Møller M.J, 2015.: Anatomi og fysiologi – Hånden på hjertet. Munksgaard, 1. 
udgave  
  

Biokemi  

• Michael Kristensen & Jane Binau Mønster. Biokemi. København: Munksgaard;2015, 1. udgave.  
 

 Sociologi    

• Tanggaard Andersen, P., & Timm, H. U. (2018). Sundhedssociologi: en grundbog (2. Udgave). Kbh.: 
Hans Reitzel   

  

Politologi    

• Frølund Thomsen, J. P. (2013). Politologi: en introduktion, 2. udgave. Kbh.: Hans Reitzel   
  

Videnskabsteori og metode    

• Litteratur følger 
  

Sundhedsfremme og forebyggelse   

• Indscannede tekster – se fagets plan på itslearning   



  

Psykologi    

• Schilling, Mette (2015). Psykologi i sundhedsfag. Munksgaard  

  

Pædagogik  

• Saugstad, Tone og Mach-Zagal, Ruth (2017): Sundhedspædagogik for praktikere. 3. udgave, 4. 
Oplag. København. Munksgaard Danmark  

  

Etik    
•  Eide, Solveig Botnen (2009). Til den andens bedste. Dansk Psykologisk Forlag  

  

Yderligere litteratur på modulet:   

Der kan endvidere være litteraturhenvisninger på fagplanerne, der ligger på læringsplatformen itslearning. 

Dette gælder dog primært litteratur, der kan downloades fra nettet/er indscannet, eller litteratur underviseren 

medbringer til kopiering, eksempelvis rapporter, uddrag af fagbøger og videnskabelige artikler. Den 
studerende skal være opmærksom på, at der kan forekomme udgifter på studiet, fx til transport, materialer 
og ekskursioner. 
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