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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2018-02-06 och gäller från
vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Särskild behörighet: Kurser i folkhälsovetenskap motsvarande minst 30 hp på avancerad nivå,
inklusive Hälsopromotion 7,5 hp, Hälsa på lika villkor 7,5 hp och Barns hälsa ur ett
folkhälsoperspektiv 7,5 hp samt kurser i kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod omfattande minst
15 hp på avancerad nivå. Motsvarandebedömning kan göras. Svenska kurs B eller 3 och Engelska 6
eller B, eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Självständigt identifiera och formulera syfte och vetenskapliga frågeställningar förankrade i det
folkhälsovetenskapliga kunskapsområdet.

Färdighet och förmåga
- Visa färdighet i att planera, och med lämpliga vetenskapliga metoder avgränsa, genomföra, bearbeta
och självständigt analysera ett forskningsproblem.
- Visa förmåga till systematiskt genomförande av informationssökning.
- Visa förmåga till metodologisk skicklighet, kritiskt tänkande och stringent analys i ett självständigt
vetenskapligt arbete.
- Tillämpa relevanta vetenskapliga teorier inom valt område inom folkhälsovetenskap vid den
analytiska preciseringen av forskningsproblemet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Bedöma och tillämpa forskningsetiska aspekter i en empirisk studie.
- Identifiera och peka ut behov av fortsatt forskning inom det aktuella området.



- Muntligt redogöra för och diskutera sina slutsatser, den kunskap och de argument som ligger till
grund för dessa, i dialog med andra.
- Opponera på och på ett konstruktivt sätt delta i diskussionen av andras vetenskapliga arbete vid ett
seminarium.

Innehåll
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, PM-seminarium, individuell handledning,
självständigt och aktivt studentarbete samt ett avslutande uppsatsseminarium med respondent- och
opponentskap.

Kursen innehåller:
I studierna ingår att kontinuerligt kritiskt reflektera över det egna arbetet i samband med
examensarbetet. Det gäller såväl process som innehåll. Kursen omfattar ett vetenskapligt arbete utifrån
valt fördjupningsområde och problemställning. Examensarbetet innebär att studenten självständigt
skall planera, genomföra och skriftligt dokumentera samt försvara en empirisk studie inom valt
område.
Handledning erbjuds bara under den tid som kursen pågår.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens lärandemål examineras genom ett skriftligt självständigt arbete som seminariebehandlas med
respondentskap samt granskning av annat arbete (opponentskap). Studenter som inte är godkända kan,
i överenskommelse med examinator, erhålla ytterligare handledning under en begränsad tidsperiod upp
till sex månader efter det att kursen är avslutad. Antalet tillfällen som en student kan genomgå prov för
godkänt resultat är begränsat till fem.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall
fullfölja sina studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen,
som trädde i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Kursen ingår i masterprogrammet hälsovetenskap, inriktning folkhälsovetenskap.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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