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Kurs | Course 

Kursnamn | Course name 

Kurskod | 
Course code 

Kurstillfälleskod | 
Instance code 

Omfattning | 
Credits 

Termin | 
Semester 

Svarsfrekvens kursvärdering | 
Response rate course evaluation 

Statistik | Statistics 

Antal registrerade studenter | Number of enrolled students 

Antal studenter som är godkända | Number of students who completed the 
course 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Fördelning antal kvinnor/män bland lärare | Teachers women/men 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Antal disputerade lärare | Teachers with a PhD degree 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Förändringar i kursen från förra gången den gavs | Changes in the course since the last 
time it was given 
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Sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag i kursvärdering (inklusive 
fritextsvar) och formativa utvärderingar 

Summary of the students’ views and suggestions in the summative course evaluation 
(including text answers) and formative evaluations 

Starka sidor | Strengths 

Förslag till förbättringar | Suggestions for improvements 
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Lärares reflektioner kring kursens genomförande och resultat, inklusive 
lärandeaktiviteters och examinationers koppling till lärandemålen | The teachers’ 
reflections on the implementation and result of the course, including the connection 
between teaching activities, examinations and learning outcomes 

Lärares förslag till åtgärder för hur kursens utformning och genomförande kan 
förbättras för att främja jämställdhet och motverka diskriminering | The teachers’ 
suggestions for measures for how the design and implementation of the course may be 
improved in order to promote gender equality and prevent discrimination  
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Lärares reflektioner kring kursens forsknings- och arbetslivsanknytning | The teachers’ 
reflections on the course’s research base and links with the world of work 

Lärares reflektion till hur kursen främjar förståelse för andra länder och internationella 
förhållanden | The teachers’ reflections on how the course promotes understanding of 
other countries and of international circumstances 

Förslag till åtgärder för kursen som helhet | Suggestions for measures for the course 
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Övriga kommentarer | Additional comments 

Datum | Date Kursanalysen sammanställd av | The course analysis was written by 


	Kursnamn  Course name: FOLKHÄLSA I, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET
	Kurskod  Course code: HBFOF3
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 30 hp
	Termin  Semester: HT
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 53%
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 51
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 30
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Omtentamen ej genomförd för delkurs 4.
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 10 kv, 7 män
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: FM1; 3 kv 1 man. Beteendeförändring; 2 kv, 1 man. Mätning av fysisk aktivitet och prestationsförmåga; 3 kv, 2 män. Näringslära och matvanor; 2 kv, 3 män. 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 8 st
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: FM1; 2 st. Beteendeförändring; 2 st. Mätning av fysisk aktivitet och prestationsförmåga; 1 st. Näringslära och matvanor; 3 st. 
	time it was given: Forskningsmetodik 1; Kombo mellan campus och digitala föreläsningar. Föreläsningar spelades in också och kunde publiceras på Canvas efteråt. Battle-uppgift hade tagits bort, ersatts med att skriva diskussion med litteratursök kring den egna frågeställningen.Beteendeförändring; Föreläsningar spelades in, lades på Canvas efteråt.Mätning av fysisk aktivitet och prestationsförmåga; Kombo mellan campus och digitala föreläsningar. Inspelade filmer fanns tillgängliga för de olika hälsotesterna. Några nya lärare höll i kursen.Näringslära och matvanor; Som förra året. Labb genomfördes iår, förra året utgick denna pga av ej tillgänglig programvara. Förra årets inlämningsuppgift, blev i år en gruppdiskussion.
	Starka sidor  Strengths: Forskningsmetodik 1;Min egen studie-uppgiften bra. Generella strukturen och tydligheten verkar uppskattas av många.Beteendeförändring; Bra med praktiska inslag som kombineras med de teoretiska. Bra att kursen och hemtentan är upplagda utefter case. Mätning av fysisk aktivitet och prestationsförmåga; Bra att dom får göra praktiska tester själva. Bra constructive alligment, dvs överensstämmelse mellan lärandemål, kursinnehåll och examinationsformer. Näringslära och matvanor;Om än blandade kommentarer, så uppskattade många studenter inspelade föreläsningar samt formatet på tentan. 
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Forskningsmetodik 1;Min egen studie-uppgiften lite för tung och diskussionsdelen lite otydlig för vissa. Måste vara tydligare till nästa år.Då denna kurs är teori-tung, så gärna fler inspelade föreläsningar, så undervisningstillfällena kan lägga på frågor, diskussion och att arbeta med detta praktiskt istället.Beteendeförändring; Mer MI och mer KBT.Mätning av fysisk aktivitet och prestationsförmåga; Mer praktiska inslag.Näringslära och matvanor;I kostlabben värdefullt att få intervjua en annan person, göra kostregistrera och sen komma med återkoppling till denna person. Kommentarer om ev annat format av examinationen, för att göra den mer "kunskapsberättande". Lärandemålen ska ev ses över för att vara alligned med examinationsformen. se förslag nedan;
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Forskningsmetodik 1;  Min egen studie kan göras lite tydligare. Nästa år ska de även jobba två och två med denna så de kan stötta varandra. Beteendeförändring; se ovanMätning av fysisk aktivitet och prestationsförmåga; Se ovan.Näringslära och matvanor; se ovan 
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Verkar vara positivt med inspelade föreläsningar/digitala föreläsningar för t.ex. småbarnföräldrar. minskar diskriminering. Även personer med läs/skriv/koncentrationssvårigheter uppskattar inspelade föreläsningar, positivt för dessa att ta in kunskapen.Köns- och åldersaspekt tas upp i flera delkurser. Mer om etnicitet kan tas.
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Tydlig anknytning till kommande arbetsliv och ev forskningsinriktning overall i helkursen. Mer specifikt;Forskningsmetodik 1: ....att ha kunskap att granska kunskap kritiskt och vetenskapligt.Beteendeförändring; ...konkreta verktyg för att hjälpa individer att göra beteendeförändringar.Mätning av fysisk aktivitet och prestationsförmåga; ....kunskap om att mäta fys akt samt tester samt genomförande av dessa. Basala kunskaper om validietet och reliabilitet.Näringslära och matvanor; ....att kunna mer kring näringslära "gemene man", granska kunskap kritiskt och vetenskapligt.
	other countries and of international circumstances: Granskar och jämför resultat från forskning från olika länder. Diskuterar likheter och olikheter i resultaten.
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Forskningsmetodik 1: Behöver uppdatera litteraturen till- Andersson, I. (2021). Epidemiologi för hälsovetare: en introduktion. Lund: Studentlitteratur, 296 sidor. - Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) (2021). FYSS 2021 - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Stockholm: Läkartidningen förlag AB, 500 s. Valda sidor. Vissa kapitel finns på: https://www.fyss.se/Beteendeförändring; Inget.Mätning av fysisk aktivitet och prestationsförmåga; Uppdatera litteraturen:- Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) (2021). FYSS 2021 - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Stockholm: Läkartidningen förlag AB, 500 s. Valda sidor. Vissa kapitel finns på: https://www.fyss.se/Mer schematid för fler praktiska labbar.Näringslära och matvanor;Uppdatera lärandemål* visa på grundläggande kunskaper om näringsrekommendationer, kostundersökningaroch kostinformation samt kritiskt granska olika dieters vetenskapliga grund *nytt: och dess tillämpningar** visa på grundläggande kunskaper om *nytt: samt resonera kring,* val av näringsrika livsmedel för människor medolika behov,Uppdatera litteraturen till:- Berg et al. (2021). Näringslära för högskolan. Stockholm: Liber, 496 s.Information ut tidigt uppskattas.
	Övriga kommentarer  Additional comments: Studenterna kommenterade att Forskningsmetodiken gärna fick komma tidgare i utbildningen. Positivt eftersom det är det vi planerar för.
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Elin Ekblom Bak, examinator
	Datum1_af_date: 22/2/18


