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Kurskod: FHGKB2

Kursens benämning: Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn
Environmental chemicals and health with focus on children

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:
FHA (Folkhälsovetenskap)

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 skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse 
1. redogöra för hur miljökemikalier kan påverka människors hälsa med fokus på barn men även påverkan
på ekosystemet
2. redogöra för det tidiga livets känslighet för olika typer av miljöpåverkan
3. redogöra för definitioner och grundläggande toxikologiska begrepp 
4. redogöra för likheter och skillnader mellan effekter från hormonstörande kemikalier och traditionella
miljögifter
5. beskriva och förklara var olika kemikalier förekommer samt hur de tas upp samt omsätts i människor



och ekosystem
6. redogöra för grundläggande principer för hur kemikalier riskvärderas utifrån aktuell lagstiftning

Färdighet och förmåga
7. reflektera kring möjliga konsekvenser och effekter som miljökemikalier kan ha på hälsa 
8. reflektera kring rådande lagstiftning om producentansvar och redovisning av produktinnehåll i
konsumentprodukter 
9. reflektera över konsumenters och andra avnämares tillgång till information

Innehåll
Kursen belyser var miljökemikalier finns och hur de tas upp och omsätts i människor och ekosystem.
Vidare behandlas hur vi kan studera och förstå olika kemikaliers påverkan på levande organismer
relaterat till hälsoeffekter, med fokus på barn. Kursen innehåller även hur miljölagstiftningen ser ut i
Sverige och i EU samt hur det är möjligt att riskvärdera kemikalier. Lagstiftning kring producentansvar,
produktinnehåll i konsumentprodukter och konsumenters och andra avnämares tillgång till information
belyses i kursen. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom:

- en skriftlig reflektionsuppgift (lärandemål 7)
- en individuell skriftlig hemtentamen (lärandemål 1-9)
- ett muntligt seminarium (lärandemål 8-9)

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.


