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Kurskod: FHAFP1

Kursens
benämning:

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv
Child health from a public health perspective

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Successiv
fördjupning:

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
FHA (Folkhälsovetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-02-15 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå. Särskild behörighet: Högskolestudier minst
60 hp samt Svenska kurs B/Svenska 2 kurs B och Engelska kurs A, eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse: 
- Definiera hälsa och folkhälsa ur ett barnperspektiv
- Redogöra för centrala begrepp som rör barnets rättigheter
- Förklara barns hälsa ur ett samhällsteoretiskt perspektiv 

Färdighet och förmåga:



- Identifiera förändringar i barns hälsa ur ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv
- Identifiera de huvudsakliga bestämningsfaktorerna som påverkar barns liv och hälsa, och indikatorer för
barns hälsa i Sverige
- Relatera folkhälsomål och samhällsteorier till praktiskt arbete med barn

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Kritiskt värdera kunskap som rör förändringar i barns livsvillkor och dess betydelse för barns hälsa

Innehåll
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Den baseras på en
deltagande pedagogik, där både studenter och lärare förväntas vara aktiva, engagerade och ansvarsfulla.
I denna pedagogik utgör alla deltagarna resurser för gruppen.

Kursen genomsyras av ett barnperspektiv och ett barnrättsperspektiv med utgångspunkt i FN:s
barnkonvention. Inom ramen för kursen diskuteras hur det mänskliga arvet interagerar med fysiska,
psykiska och sociala bestämningsfaktorer, för att förklara barns hälsa och utveckling. 

Kursen innehåller
- Definition av hälsa och folkhälsa med ett barnperspektiv 
- Barns hälsa ur ett nationellt och internationellt perspektiv/Barn i världen
- Historisk utveckling
- Barns hälsa ur ett samhällsteoretiskt perspektiv
- Ojämlikhet i hälsa
- Hälsans bestämningsfaktorer/folkhälsomålen
- Barnperspektiv/Barnkonventionen/Barnets rättigheter

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras i form av en skriftlig individuell hemtentamen, gruppdiskussioner och avslutande
seminarium.

Betyg
I kursen används följande betygsgrader: 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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


