
 
 

 

  

   

 
  

  
  

  
 

  
 

   
  

  

       

            
 

      

  

      

    

      

   
  

KURSANALYS 
COURSE ANALYSIS 

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 

1 



 
 

 

   
  

 
 

  

   

KURSANALYS 
COURSE ANALYSIS 

Sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag i kursvärdering (inklusive 
fritextsvar) och formativa utvärderingar 
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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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	Namnlös

	Kursnamn  Course name: Folkhälsa II, inriktning fysisk aktivitet 
	Kurskod  Course code: HAFOF4
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 30 hp
	Termin  Semester: vt 22
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 86%65
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 47
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 31
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Av de 47 hälsopedagogstudenter (åk2) som gått hela 30-hp-kursen är antalet med rest: 1 i första och andra delkurserna, 3 i delkurs tre och 16 studenter som har en restuppgift i den sista delkursen (7,5 hp - Arbetsmedicin, miljö & vardagsmotion). 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 4/4
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: Några gästföreläsare förekommer på 30hp-kursen utöver ovannämnda antalet GIH-lärare.
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 6 (av 8)
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: Delkurser:1) Hälsoprojekt med uppsats 10 hp (Eva Andersson) 2)Samhällsmedicin 7,5 hp  (Eva Andersson) 3)Stress & psyko-social miljö 5 hp (Jonna Nilsson), 4)Arbetsmedicin, miljö och vardagsmotion 7,5 hp (Kristjan Oddsson). Examinator: Eva A.
	time it was given: Delkursen "Hälsoprojekt med uppsats" (10 hp) fick vt22 utföras med en mångfald fysiologiska tester (av te.x. kondition, styrka, rörlighet, balans och kroppsmått), vilka inte genomfördes vt21 pga pandemin. Dessa hälsotester skedde en gång före och en gång efter träningsperioden. Vt22 liksom vt21 genomfördes olika formulär med en mångfald frågor om upplevd hälsa samt levnadsvanor av fysisk aktivitet, stillasittande, kost, tobak och alkohol (ca drygt 100 olika frågor).       På mån- och onsdagar under 8 veckor i mars och april utfördes träningspassen fr.a. inomhus men även till viss del utomhus under vt22. Vt21 utfördes alla träningspass enbart utomhus pga pandemin. De fysiska träningspassen genomfördes lokalt i respektive kommun (t.ex. i Solna och Lidingö) samt på GIH. Studenterna gav de drygt 300 seniora hälsoprojektdeltagarna även olika andra träningsmöjligheter med enstaka förinspelade träningsvideor samt utskrivna självträningsprogram. I år kunde delmomentet med massageutbildning utföras i sista delkursen. Vt21 kunde inte detta moment genomföras pga pandemin. Under vt22 genomfördes föreläsningar, laborationer samt gruppdiskussioner (under hela 30 hp-kursen) delvis digitalt och delvis live samt vissa som hybridföreläsningar (live+zoom). Vt21 utförde alla föreläsningar i digitalt form enligt GIHs riktlinjer under pandemin.    
	Starka sidor  Strengths: - Studenter skattar överlag att de har uppnått lärandemålen för kursen på 30 hp (63% i hög grad, 33% i mkt hög grad, 3% i låg grad, 0% i mkt låg grad) . - En stor majoritet uppgav att de ansåg att de har varit värdefullt/lärorikt att genomföra ett terminslångt hälsoprojekt för seniorer samt att i detta samband skriva en slutrapport och redovisa resultaten muntligt i konferensform.- Det sammanfattande omdömet om i vilken grad lärandeaktiviteterna hjälpt dig att uppnå lärandemålen svarade 67% i hög grad, 33% i mkt hög grad och 17% i låg grad.- Vidare ses att de uppskattar sin egen arbetsinsats generellt som hög (57%) eller mkt hög (27%), medan några uppgav svarsalternativet låg (13%) . - På de två frågorna om i vilken grad har examinationsformerna resp. betygskriterierna överensstämmelse med lärandemålen svarade 77% resp. 70% i hög grad, 7% resp. 3% i mkt hög grad, 17% resp. 20% i låg grad, samt 5% resp. 0% i mkt låg grad.   - På frågan i vilken grad har undervisningens kvalitet varit tillfredsställande svarar 50% i hög grad, 23% i mkt hög grad och 23% i låg grad, 0% i mkt låg grad.  - På en fråga om de efter denna 30hp-kurs ändrat uppfattning om hälsopedagogutbildningen svarar 47% att de är mer positiv nu, 37% att de inte har ändrat uppfattning, samt 17% är något mer negativ nu.- En hög till mkt hög uppskattning ses generellt för de enskilda delkursernas separata frågor om lärandemål, innehåll, lärandeaktiviteter, examinationer, betygskriterier och undervisande lärare, inklusive "constructive alignement" för dessa parametrar. Inslag av gästföreläsare har uppskattats stort.
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: - Att fystester av bl.a. kondition och styrka kan utförs med två förtester inom hälsoprojektet för nästa läsårs deltagare. Dubbla förtester har utförts innan pandemins utbrott.Enskilda studenter har uttryckt önskningar om:- Spela in alla föreläsningar och lägga upp dem på Canvas.- Fler gruppdiskussioner.
	between teaching activities examinations and learning outcomes: - Ett gott resultat gällande betyg då en majoritet av studenterna blev godkända inom kurstid.  - Genomförandet fick överlag goda omdömen av studenter och medverkande lärare under kursens gång. Kursens föreläsningar genomfördes både digitalt och live. Hälsoprojekten utfördes fr.a. inomhus men även utomhus - då studenterna hade ledarledd fysisk aktivitet två ggr/v under 2 månader. I hälsoprojektkursen ingick drygt 300 externa deltagare från GIH och olika kommuner i Storstockholm.   - Kursens lärandeaktiviteter och examination var väl sammankopplade med lärandemålen, enligt både studenter och lärare. - Lärare och handledare ute i kommuner lyfte fram under kursens gång betydelsen av studenternas ledarskap och redovisningar av hälsoprojektresultat, som föll ut mycket bra. Resultaten redovisades gruppvis i ett ca 30-40 sidigt dokument samt i aulan i konferensform under sista terminsdagen då även olika lärare/ ledare och hälsoprojektdelatagare deltog. - Planering och genomförande av kursen fungerade bra och såväl studenter som lärare var mycket nöjda. - Studenterna var generellt mycket entusiastiska och motiverade. De presterade också ofta bra på examinationerna. De skriftliga studentutvärderingarna för delkurser och hel kurs föll väl ut.- De digitala lärandeaktiviteterna fungerade bra.- Kursen har med dess olika delkurser ett intressant upplägg med mångfald av ämneskompetenser som har relevans för deras framtida yrkesutövning på olika sätt. Många examinerade hälsopedagogstudenter arbetar med FaR/FYSS inom hälso- och sjukvården samt kommuner och företag för individer utan och de med olika folksjukdomar inklusive de med psykisk ohälsa. Vidare arbetar ett flertal examinerade studenter även inom området missbruk av tobak och alkohol samt i olika hälsoprojekt.- Sammanfattningsvis ses i kursen en bra kombination av innehåll. De fyra delkurserna som ingår är: "Hälsoprojekt, med uppsats" (10hp, delkursansvar Eva Andersson), "Samhällsmedicin" (7,5 hp, Eva Andersson), "Stress och psykosocial miljö"  (5 hp, Jonna Nilsson), samt "Arbetsmedicin, miljö och vardagsmotion" (7,5 hp, Kristjan Oddsson).  
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Gällande jämställdhet sker årligen i kursen undervisning om hälsa och fysisk aktivitet med hänsyn till kön och olika socioekonomiska faktorer som bostadsort, ekonomi, utbildning och utbildningsnivå. Vidare sker i kursen undervisning årligen om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. I de olika terminsvisa hälsoprojekten som sker gruppvis för studenterna sker en kontinuerlig och återkommande dialog mellan studenterna och de ansvariga lärarna/kommunledarna. I de fall eventuella problem med studentsamarbetet eller av andra orsaker uppstår kan vissa ändringar stundtals ske så att hälsoprojektverksamheten kan utföras och fullföljas så bra som möjligt.    Det har inte rapporterats in till oss lärare att någon form av diskriminering skett inom kursen. Jämställdhets- och diskrimineringsperspektivet tas det i dagsläget viss hänsyn till och involveras på olika sätt i kursens undervisningsinnehåll. Det kan även tänkas ingå i än mer utsträckning framöver.
	reflections on the courses research base and links with the world of work: - En väldigt stark forskningsanknytning ses i kursen, då flera av lärarna är aktiva forskare inom sina respektive undervisnings- områden i kursen. FYSS-kapitel (som kurslitteraturen bl.a består av) innehåller senast sammanställd internationell evidens.  - Forskning som bedrivs på GIH har viss plats i undervisningen. Detta kompletteras av annan nationell/internationell forskning. - Gällande arbetslivsanknytning, sker i kursundervisningen ett samarbete med olika externa aktörer inom bl.a. kommuner, hälso- & sjukvården, företag och frivilliga organisationer (bl.a. i hälsoprojektet samt via olika gästföreläsare). Flera av gästföreläsarna är examinerade hälsopedagoger som arbetar t.ex. med missbruk, i hälso- & sjukvården med FaR/FYSS, samt med hälsa på olika sätt i företag & kommuner. De är således ex. på förebilder för studenternas möjliga framtida yrkesutövning. 
	other countries and of international circumstances: - Internationalisering sker bl.a. då det i undervisningen tas upp en mångfald internationellt genomförda studier gällande t.ex. fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS). Lärare på kursen är medförfattare till flera nyligen uppdaterade FYSS-kapitel som sprids inom Sverige och i en engelsk version till olika länder inom EU.- Undervisningen är till mycket stor del forskningsbaserat, även för områdena stress & psykosocial miljö, vardagsmotion, hälsa & miljö, samt arbetsmedicin. Vetenskapliga studierna som tas upp är gjorda på olika typer av deltagare från varierande länder. - Några lektioner sker av engelsktalande föreläsare.
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: - Kursen fungerar generellt väl i dess nuvarande form. - Fristående kursstudenter skulle kunna antas under hela eller delar av 30-hp-kursen.- Externa aktörer såsom ledare/chefer för olika företag, kommuner och inom hälso- och sjukvården kan bjudas in på den årliga avslutande konferensen då studenterna redovisar gruppvis sina hälsoprojektresultat.- Utökat samarbete/integrering med det omgivande samhället på olika sätt, bl.a. via hälsoprojekten, inom ämnesområdet hälsa och miljö, samt via meriterade gästföreläsare som deltar i undervisningen på GIH. Samarbetet som sker med såväl kommuner och landsting som med privata företag och frivilliga organisationer kan breddas än mer.- Utveckla ännu mer undervisning/praktisk användning gällande litteratursökning och statistik inom hälsoprojekten.- Införa pris till Årets hälsoprojekt. 
	Övriga kommentarer  Additional comments: Studenter, medverkande lärare och kursansvarig var generellt nöjda med kursen.Det var första gången efter pandemin som undervisningen kunde utföras i likhet med såsom den utfördes innan pandemin. Viss undervisning kunde ske digitalt och annan live. Studenterna, lärare och de kommunledare (som GIH samarbetar med) har även i år kunnat organiserat upplägg och innehåll på ett väl genomförbart sätt baserat på tidigare års erfarenheter av denna verksamhet.
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Eva Andersson
	Datum1_af_date: 30/08/28


