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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 III
	Kurskod  Course code: HAFOF5
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 30
	Termin  Semester: 21-22
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 34%
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 32
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 30
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 9/5
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 13/1
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: Individanpassad rådgivning levnadsvanor (EEB): 5 av 7 disputerade
	time it was given: Individanpassad rådgivning levnadsvanor (EEB): - Fler aktörer som arbetar med FaR ute i samhället fick komma och prata om sin verksamhet- Alla studenter fick möjlighet att gå FaR-ledarutbildning- Adderade föreläsning om FaR i praktiken + adderande föreläsning om hälso- och sjukvårdens arbete/möjlighet till samverkan.Ledarskap (JF)Inga stora ändringar i kursen, bara utveckling av innehåll

I Arbetspsykologi och Projektstudier med ett folkhälsoperspektiv är det nya kursansvariga från vt22. Den senare stöptes om något med mer VFU-karaktär och fler externa gästlärare, tidigare H-studenter som jobbar ute i skolor och näringslivet.Sammanfattningsvis upplever jag som examinator att det är positivt att kursen har utvecklats under detta läsår, delkurserna har en bra progression, kursen präglas av en tydlig röd tråd och höga krav på vetenskaplighet samt praktisk tillämpning.
	Starka sidor  Strengths: Individanpassad rådgivning levnadsvanor (EEB): Studenterna över lag nöjda/mkt nöjda. Tycker innehållet är intressant och relevant, gillar lotsmomentet. Uppskattade föreläsningen om matvanor och kost (Matthias Lidin) vill ha än mer! Även mer MI, men gillar det som erbjuds där dom får öva på varandra innan dom träffar autentisk lotsperson. Önskar mer tid till hemtentamen.Tycker kursen känns lång och utdragen när det går på halvfart, skulle vilja köra på helfart.Ledarskap (JF): studenterna efterlyser mer koppling till praktikArbets- och organisationspsykologi Björg Helgadottir
Stud är nöjda med mycket praktiskt
Projektarbete Gisela Nyberg
Bra med gästföreläsare från företag. Studenterna nöjda med att de får möjligheten att gå ut och jobba praktiskt i skolor och företag.
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Individanpassad rådgivning levnadsvanor (EEB): Se kommentarer ovan om mer mat/kostvanor och MI, samt längre tid hemtentamen.Ledarskap (JF): läsa kursen på halvfart parallellt med kursen Projekt med folkhälsoperspektiv. Då kan studenterna göra observationer och reflektioner utifrån praktisk tillämpning av ledarskap.

Arbetspsykologi: Det saknas lärandemål och betygskriterier kring motivation, nytt förslag: kunna tillämpa teorier kring motivation i arbetsmiljöarbete (LM) och Mycket god förmåga att reflektera kring teorier om motivation och hur dessa kan användas för hälsofrämjande insatser (betygskriterie). Det funkar dåligt med att kräva en ekonomisk analys i examinationen. Förslag är att endast ha U/G på det kriteriet och att detta ska bedömas genom att under seminariet kopplad till ekonomisk analys, notera vilka som deltar i grupparbetet där man övar på detta. mer tid för den ek analysen, kanske genom att offra ett artikelseminarium. mer fokus på motivation i lärandemål och betygskriterier.
 
Projektstudier: Info tidigare om vikten av att hitta praktikplats. Kursansvarig behöver gå in några ggr under Folkhälsa III.
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Individanpassad rådgivning levnadsvanor (EEB): Nöjda med utformningen nu. är en kurs vi ständigt utvecklat efter tidigare studenters reflektioner. Lotsmomentet är väldigt relevant för kommande yrkesrollen och uppskattat av studenterna. Är dock helt nödvändigt att få ha handledarlotsar anställda på deltid för att driva denna verksamhet.Viktigt att få ta in några externa föreläsare; Matthias Lidin ffa om mat/kost, men även Johan Faskunger/Staffan Hultgren och MI teori men ffa praktik. Om vi inte kan ta in de senare, behöver vi hitta kompetens på samma nivå in house.

Arbetspsykologi:Det saknas lärandemål och betygskriterier kring motivation, nytt förslag: kunna tillämpa teorier kring motivation i arbetsmiljöarbete (LM) och Mycket god förmåga att reflektera kring teorier om motivation och hur dessa kan användas för hälsofrämjande insatser (betygskriterie). Det funkar dåligt med att kräva en ekonomisk analys i examinationen. Förslag är att endast ha U/G på det kriteriet och att detta ska bedömas genom att under seminariet kopplad till ekonomisk analys, notera vilka som deltar i grupparbetet där man övar på detta. mer tid för den ek analysen, kanske genom att offra ett artikelseminarium. mer fokus på motivation i lärandemål och betygskriterier.  

Ledarskap: studenterna var överlag positiva till kursen samtidigt som de gärna hade sett den tidigare i utbildningen, exempelvis inför projektet med seniorerna. Jag satte lite för lätt gräns vid bedömningen vilket gjorde att många fick VG i betyg.

Projekt med folkhälsoperspektiv: VFU mycket uppskattad av studenterna och viktigt moment för att ”brygga över” till arbetslivet. Det skulle vara bra om kursen kunde introduceras tidigare i annan kurs så att studenterna får information om hur de ska gå tillväga för att planera sin VFU så att det är klart när den här kursen börjar. Nu skickades information ut i Canvas men det var inte tillräckligt. Externa föreläsare (utan ersättning) togs in från bland annat Region Uppsala, civilsamhället och näringslivet vilket också var uppskattat och värdefullt inför studenternas projektarbete. Examinationen (muntlig redovisning och projektarbete) genomfördes självständigt vilket var ovanligt eftersom de vanligtvis jobbat i par. Studenterna tyckte att det var bra på slutet av utbildningen men önskade samtidigt att det kunde kommit in lite tidigare i utbildningen också. 

	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Individanpassad rådgivning levnadsvanor (EEB): Kan arbeta ännu mer utåt att få FaR till lotsmottagningen från individer från alla grupper i samhället, speciellt från de med störst behov av ökad fysisk aktivitet och mer hälsosamma levnadsvanor.Projekt med folkhälsoperspektiv: Kan arbeta ännu mer för att eleverna ska genomföra VFU på arbetsplatser där arbetstagarna har sämre hälsa. Många av arbetsplatserna var nu med högutbildad personal och skolor låg i mer resursstarka områden.

Arbetspsykologi: Hälsoekonomidelen i examinationsuppgiften behöver omformuleras till att stud ska väva in hur de kan anv sig av hälsoekonomi i arbetsmiljöförbättringen men att analys inte behövs.

	reflections on the courses research base and links with the world of work: Individanpassad rådgivning levnadsvanor (EEB): Mycket hög arbetslivsanknytning då den förberedande undervinsingen tillsammans med det praktiska, autentiska Lotsmottagningsbemanningen är precis det som våra HPs kommer att kunna arbeta med/som när de är examinerade. Projekt med folkhälsoperspektiv: Hög forskningsanknytning genom seminarier och externa föreläsare kring olika projekt för att främja och utvärdera folkhälsa. Mycket hög arbetslivsanknytning genom VFU där de självständigt har fått ta kontakt med arbetsplats och tillsammans med arbetsplatsen planera hälsofrämjande insatser och självständigt utforma en handlingsplan. Eleverna har därmed fått direktkontakt med arbetslivet och några har blivit erbjudna jobb på arbetsplatsen. Eleverna har uttryckt att de genom sin VFU fått bättre självförtroende för att ta steget ut i arbetslivet. 
	other countries and of international circumstances: Individanpassad rådgivning levnadsvanor (EEB): Som ovan, med inklusion av personer från andra länder och kulturer som fått FaR, så kommer studenterna tränas i dessa färdigheter.Projekt med folkhälsoperspektiv: Främjar förståelse genom seminarier där svenska forskningsresultat diskuteras i relation till internationell forskning. I litteraturseminariet diskuteras hälsofrämjande forskning på arbetsplatser i olika kontexter och i olika länder.
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Sammanfattning av examinator eter att lärarlaget har setts och gått igenom kursanalysen:
-Ledarskapskursen skulle gynnas av att ligga samtidigt som en kurs där stud får tillämpa ledarskap direkt, ex Hälsoprojektet. Examinator ser över den möjligheten inför nya H. 
-Hälsoekonomidelen behöver utökas och läggas på lägre nivå för att ge bättre inlärning kring hälsoekonomi
-Informera tidigare på programmet om vikten av att hitta praktikplats till kursen Projekt med folkhälsoperspektiv
-Hälsoekonomidelen i examinationsuppgiften Arbetspsykologi behöver omformuleras till att stud ska väva in hur de kan anv sig av hälsoekonomi i arbetsmiljöförbättringen men att analys inte behövs.

	Övriga kommentarer  Additional comments: näst sista gången kursen går så inga större ändringar görs i nuläget.
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Victoria Blom
	Datum1_af_date: 2022-0817


