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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-02-20 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva grundläggande begrepp och teorier i folkhälsovetenskap
- beskriva epidemiologins grunder 
- förklara bestämningsfaktorer och dess påverkan på folkhälsan
- beskriva folkhälsoproblem ur ett historiskt, kulturellt och globalt perspektiv 

Färdighet och förmåga



- reflektera kring de nationella folkhälsomålen i planering av ett folkhälsoarbete 
- identifiera teorier och modeller vid folkhälsoarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över etnicitet, social klass- och genusperspektiv i folkhälsoarbete 
- visa en viss utveckling i ett kritiskt förhållningssätt till litteratur och praktiskt folkhälsoarbete.

Innehåll
Innehållet i kursen består av hälsa och folkhälsa ur ett historiskt, kulturellt och globalt perspektiv där
även de nationella folkhälsomålen och folkhälsans bestämningsfaktorer belyses. Kursen behandlar även
folkhälsovetenskapliga teorier och modeller samt hur etnicitet, genus och socioekonomin kan ha
betydelse för folkhälsan. Dessutom behandlas hälsans ojämlika fördelning samt holistisk människosyn,
etik och moral samt hälso- och sjukdomsbegrepp. Centralt är hur man kan mäta och följa upp
hälsoutvecklingen i befolkningen. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Examinationen sker genom seminarium, en gruppuppgift samt en skriftlig individuell hemtentamen. 

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.

Kursen ges på distans och är web-baserad. Möjlighet att delta vid enstaka campusföreläsningar kan
finnas.


