
Dnr: FHGVU1/20201

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Folkhälsovetenskap

Kursplan

Folkhälsovetenskap VFU I

Kurskod: FHGVU1

Kursens
benämning:

Folkhälsovetenskap VFU I
Public Health Sciences: Practical Training I

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 2019-09-12 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
30 hp inom huvudområdet Folkhälsovetenskap, där kursen Hälsofrämjande arbete I, 7.5hp, ingår.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Beskriva verksamheten vid en arbetsplats inklusive dess organisation samt arbetsmiljö
- Beskriva hur arbetet i verksamheten kan kopplas till folkhälsoarbete
- Identifiera hälsofrämjande aktiviteter vid en arbetsplats
- Identifiera och motivera behov av folkhälsovetenskaplig kompetens inom arbetsplatsen

Innehåll



Praktikens upplägg ska anpassas efter arbetsplatsens och studentens behov och förutsättningar. 

Studenten tar del i vanligt förekommande arbetsuppgifter i syfte att tillägna sig kunskaper inom ett eller
flera av områdena t.ex. handläggning, planerings- och utredningsarbete, informationsarbete eller
dokumentation. 

Student och fälthandledare upprättar tillsammans en plan för praktiken. Studenten skall under praktiken
beredas möjlighet att fullgöra praktikuppgift enligt särskilda anvisningar. Totalt 6 hp av kursens innehåll
är praktik och 1,5 hp omfattar teoretisk inlämningsuppgift och presentation.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras dels genom en praktikuppgift, dels genom ett enskilt självständigt arbete som
presenteras på campus. För godkänt på kursen krävs vidare en av fälthandledaren undertecknad
praktikrapport samt dokumenterad närvaro på praktikplatsen enligt de arbetstider som gäller för anställda.
Antalet examinationstillfällen för praktiken är begränsat till två.

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.


