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Kursplan

Projektledning och utvärdering i folkhälsoarbete

Kurskod: FHGPUF

Kursens
benämning:

Projektledning och utvärdering i folkhälsoarbete
Project management and evaluation in public health work

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G1F)

Huvudområde:
FHA (Folkhälsovetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-02-19 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för begrepp, teorier och modeller vid projektledning och -utvärdering
2. tillämpa relevanta begrepp, teorier och modeller
3. redogöra för och diskutera verktyg och tekniker som ökar möjligheter för framgångsrika projekt
4. granska och försvara en egen utvärderingsplan
5. diskutera utvärdering med hänsyn till utvärderingsetiska aspekter
6. reflektera över och diskutera utvärderingars syften, praktiska tillämpning och användning i
folkhälsoarbete



7. kritiskt granska en vetenskaplig artikel

Innehåll
Projektledning och utvärdering 
Programteori, verksamhetslogik, utvärderingsprocesser av folkhälsoarbete
Metoder och modeller för projektplanering, datainsamling och design av utvärderingar
Utvärderingens praktik, syften, effekter, tillämpning och användbarhet
Forskningsfältet och exempel från pågående och genomförda utvärderingsprojekt
Utvärdering av hälsofrämjande arbete och relationen till genusperspektiv och hållbar utveckling i
utvärderingar

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom en obligatorisk föreläsning, tre seminarier och en individuell hemtentamen (två
litteraturseminarier samt ett slutseminarium). Lärandemål 1-4 examineras genom att skriva och muntligt
försvara en individuell hemtenta vid ett slutseminarium. Lärandemål 5 examineras genom en obligatorisk
föreläsning, vid frånvaro skriftlig individuell inlämningsuppgift. Lärandemål 6-7 examineras genom två
litteraturseminarier.

Betyg
UV: 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.


