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Kursus 

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

Kursustype, -omfang og -sprog 

Frivillige kurser, lokalt udarbejdet på 15 lektioner. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af kurset 

Kurset sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab har et almendannende sigte vedrørende 

undervisning i livsstil, levevilkår, identitet, etiske og eksistentielle spørgsmål og værdier i grundskolens 

undervisning.  

Kompetenceområder, som indgår i kurset 

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på læreruddannelsen omhandler udvikling af de 

studerendes kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsfremmende undervisning. 

Kompetencemål, som indgår i kurset 

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsfremmende undervisning i 

det obligatoriske emne Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende et positivt, bredt og åbent 

sundhedsbegreb til fremme af elevers 

sundhedsmæssige handlekompetence i 

undervisning om sundhed, 

sundhedsfremmende undervisning med henblik på 

udvikling af elevers sundhedsmæssige 

handlekompetence, 

sundhedsfremmende undervisning med henblik på 

udvikling af elevers sundhedsmæssige 

handlekompetence, 

undervisning i familie- og samlivsformer, herunder 

etiske forhold vedrørende elevers forforståelse, 

mangfoldighed, rettigheder, personlige grænser, 

følelser og forskellige værdier, 

tilpasse sundhedsundervisning til konkrete 

elevgruppers forudsætninger, behov og alder 

vedrørende livsstils- og levevilkårs indflydelse på 

seksualitet, kost, rygning, alkohol og motion, 

Livsstil og levevilkårs indflydelse på seksualitet, 

kost, rygning, alkohol og motion, 

planlægge, gennemføre og evaluere 

sundhedsundervisning i tværfaglige 

sammenhænge hvor også samarbejde med 

ressourcepersoner kan indgå, 

tværfaglighed i folkeskolens undervisning samt 

brug af ressourcepersoner, 

planlægge, gennemføre og evaluere en 

differentieret undervisning, der tager hensyn til 

udviklingsmæssige udfordringer i forskellige 

aldersgrupper og 

udvikling fra barn til voksen samt fysiske og 

psykiske forandringer i puberteten og 

tilrettelægge sundhedsfremmende undervisning 

med henblik på elevers anerkendelse af 

mangfoldighed i forhold til kønsroller, kropsidealer, 

Identitetsdannelse, herunder seksuel orientering, 

kønsroller samt elevers udvikling af forståelse af 

mangfoldighed vedrørende køn, krop og 

seksualitet samt betydning af livsstil og levevilkår. 
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og seksualitet, samt betydning af livsstil og 

levevilkår. 

Kursets relation til praksis 

I kurset er der en tæt sammenhæng mellem teori og praksis, hvilket kommer til udtryk i arbejdet med cases 

og praktiske øvelser/aktiviteter samt inddragelse af gæstelærere fra praksisfeltet. 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen) 

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af underviser (15 timer/60 %): 

• Undervisning 

Kategori 2: Deltagelse af studerende. Initieret af underviser (10 timer/40 %): 

• Forberedelse 

Kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende (0timer/0%): 

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende (0 timer/0%): 

Kursusevaluering 

Den studerende modtager løbende feedback. 

Betingelser for godkendelse af kurset 

Der er mødepligt til kurset. Det er en forudsætning for udstedelse af kursusbevis, at den studerende har 

opfyldt denne. 

 

 


