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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Bygga deluppgifter som sen resulterar (och kan användas) i slutexaminationen. Tydlighet kring vad som är
obligatoriskt. Fler föreläsare och färre examinationer (ansvar att hämta kunskap, inte kontrolleras). Andra typer av
föreläsningar ex filmvisning, studiebesök, panel från praktiken, dialogseminarium. Mindre grupper vid
grupparbete (max 3 st). Bredda fokus i kursen till utanför Värmland. Spela in web-föreläsningar av vissa
föreläsare. Inläsningsguide vore uppskattat. Ge en bredare introduktion av folkhälsovetenskap, hälsofrämjande
arbete, promotion, prevention, praktik, process, teorier och modeller.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.
Utifrån muntlig utvärdering där samtliga studenter deltagit:
Det som varit bra med kursen:
Relevanta föreläsare
Kursupplägget
Bra tid
Grupparbetet
Flexibelt upplägg ? känt sig delaktiga
Litteraturen var bra o relevant, har haft nytta av den
Pedagogisk stil ? avslappnat
Att ta del av varandras erfarenheter
Dialogseminariet
Slutseminariet
Tillåtande klimat
Bra bredd på innehållet
Det som varit mindre bra och kan förbättras:
Examination otydlig
Grupparbetet
Examinationerna bör finnas med i studiehandledning
Introducera gruppen tidigare
Klassrummet ? ej runda bord

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Kommer förändra följande:
Tydlighet kring slutuppgiften - finnas med i studiehandledning
Tydlighet kring formalia
Utöka med ytterligare ett dialogseminarium utifrån vetenskaplig artikel(möjligtvis ersätta grupparbetet?)

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.

