KURSANALYS
COURSE ANALYSIS

Kurs | Course
Kursnamn | Course name
Fysisk aktivitet och hälsa 2

Kurskod |
Course code

Kurstillfälleskod |
Instance code

FAFAH2

Omfattning |
Credits
7,5

Termin |
Semester
ST21

Svarsfrekvens kursvärdering |
Response rate course evaluation
okänd

Statistik | Statistics
Antal registrerade studenter | Number of enrolled students
Antal studenter som är godkända | Number of students who completed the
course

31
15

Eventuell kommentar | Comment (if necessary)

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

7/3

Eventuell kommentar | Comment (if necessary)

Antal disputerade lärare | Teachers with a PhD degree

8

Eventuell kommentar | Comment (if necessary)

Förändringar i kursen från förra gången den gavs | Changes in the course since the last
time it was given
kursen gavs för första gången

1
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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
Alltför få svar har inkommit från sommarens kurser

Förslag till förbättringar | Suggestions for improvements
Alltför få svar har inkommit från sommarens kurser
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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

Balndningen föreläsningar - seminarier har fungerat bra på distans under sommaren pch kommer sannolikt att fungera än
bättre på campus under våren.

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
Oklart vad som menas. Kursen har idag en inkluderande utformning och det är svårt att föreslå evidensbaserade förändringar
för att "främja jämställdhet och motverka diskriminering".
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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
Kursen har en mycket stark forsknings- och närlingslivsankytning. Det förstnmämnda genom närheten mellan forskning och
undervisning i detta fall. Nästan alla föresläsare forskare på det man undervisat om och aktuell, peer-reviewlitteratur har
använts i allra största utsträckning.
Arbetslivsankytningen är säkread genom att kursplaner har utforats i samverkan med näringslivet.

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
Kursen bygger på interntationell litteratur och tar in en rad sociala och kulturella aspekter på hälsobergrepp,
levnadsbetingelser och levnadsvanor. I övrigt är det svårt att se hur kursen kan främja sådan förståelse.

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

Datum | Date

Kursanalysen sammanställd av | The course analysis was written by

21/10/18
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