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Kursplan

Folkhälsovetenskap: examensarbete

Kurskod: FHGBE2

Kursens
benämning:

Folkhälsovetenskap: examensarbete
Public Health Science: Degree Project

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
(G2E)

Huvudområde:
FHA (Folkhälsovetenskap)
HFR (Hälsofrämjande arbete)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2020-03-16 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Folkhälsovetenskap 60 hp, där skall 15 hp inom vetenskaplig forskningsmetod, inklusive Introduktion till
kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 7.5 hp samt Vetenskapliga forskningsmetoder i
folkhälsovetenskap - litteraturstudie 7.5 hp ingå. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse 
- identifiera och problematisera grundläggande folkhälsovetenskapliga teorier och forskningsfrågor 



Färdighet och förmåga
- självständigt planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete i folkhälsovetenskap
- söka och avgränsa vetenskaplig litteratur
- samla in och analysera data 
- presentera ett vetenskapligt arbete muntligt och skriftligt 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa ett kritiskt förhållningssätt gentemot annan forskning och egna resultat
- visa medvetenhet om ett forskningsetiskt förhållningssätt

Innehåll
Undervisningen sker i form av litteraturstudier, gruppdiskussioner, seminarium och handledning.
Seminarier är obligatoriska.

Kursen innehåller: 
- PM för vetenskapligt arbete
- Vetenskapligt uppsatsarbete
- Forskningsetik
- Handledning 
- Opponent och respondentskap

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Examinationen sker genom ett skriftligt individuellt vetenskapligt arbete som redovisas muntligt.
Opponentskap på ett vetenskapligt arbete och deltagande i seminarier.

Vid ett första beslut om underkänt betyg efter ordinarie kurstid har studenten inte längre rätt till
handledning. Antalet examinationstillfällen är begränsade till fem.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


