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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Förslag om att dela upp slutexaminationen i två delar.
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Introduktion till folkhälsovetenskap, 15.0 hp (FHGIF1)
Kursansvarig: Malin Knutz





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.

Studenterna upplever hög grad av samstämmighet och följsamhet mellan innehåll, lärandemål, upplägg och
examinationer, samt bra bemötande och kommunikation av lärare. 

Kursen upplevs dock att ha en lite lägre studietakt då mycket grundläggande tekniskt, socialt, skrivande och
struktur läggs bas för där man individuellt tar sig an detta på olika sätt och det blir vad man göra det till. 

Då folkhälsovetenskap baseras mycket på att uttrycka sig skriftligt och att diskutera upplever någon att det
kan vara en utmaning att komma in i det akademiska skrivande. 

En annan åsikt är att det varit mycket grupparbete samt att det varit svårt att komma in i en
distansutbildning som ofta använder "flippat klassrum" vilket innebär att studenten läser in sig på material
inför föreläsning och att man bearbetar materialet tillsammans för djupare förståelse, eller att man
introducerar ett ämne som gruppen sedan fördjupar tillsammans. Detta har varit en utmaning för vissa
studenter, att hitta sitt egent tempo och egna rutiner. 

Innedagarna i mitten av kursen var bra planerade med en blandning av föreläsning, examination samt feed
forward till nästa års innehåll genom medverkande vid examination. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Utifrån utvärdering som skett skriftligt och muntligt kommer vi att förlänga modulen kring hållbar utveckling
samt utöka tiden vid dessa seminarieexaminationer och hållbarhetspromenaden. 

Vi ska försöka vara tydligare kring flippat klassrum och hur kursen och studier inom programmet är upplagda
så att studenten kan förbereda sig bättre. Lägga mer tid på akademiskt skrivande som bas samt introduktion
till vetenskaplig kunskap. Ev minska ner på det obligatoriska grupparbetet i kursen.

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


