KURSANALYS
COURSE ANALYSIS

Kurs | Course
Kursnamn | Course name
Hälsopedagogik i idrott och hälsa

Kurskod |
Course code

Kurstillfälleskod |
Instance code

SCIDHL

Omfattning |
Credits
5 hp

Termin |
Semester
ST21

Svarsfrekvens kursvärdering |
Response rate course evaluation
100 %

Statistik | Statistics
Antal registrerade studenter | Number of enrolled students

16

Antal studenter som är godkända | Number of students who completed the
course

5

Eventuell kommentar | Comment (if necessary)
Av de antagna var det få som deltog och som sedan fullföljde kursen

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

0/2

Eventuell kommentar | Comment (if necessary)

Antal disputerade lärare | Teachers with a PhD degree

0

Eventuell kommentar | Comment (if necessary)

Förändringar i kursen från förra gången den gavs | Changes in the course since the last
time it was given
Smärre förändringar i planering och genomförande sen föregående år. Då detta vara andra året som kursen gavs putsades
endast upplägget något.
En del som diskuterades innan uppstart var innehållet i kursplanen som utöver lärandemålen bestod av tre olika punkter vilka
var:
• hälsobegreppet, hälsofrämjande perspektiv i grundskolan och gymnasieskolan,
• fysisk aktivitet och välbefinnande,
• rörelse, hälsa och miljö.
Den sista punkten upplevde vi som att den inte berördes i tillräckligt stor utsträckning förra gången kursen gavs och en artikel
fick ingå med det temat som togs upp på litteraturseminariet som genomfördes.
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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
Enligt studenterna var styrkorna följande:
- Väl vald litteratur anpassat till området
- Engagerade lärare
- Bra litteraturseminarium
- Bra anpassad uppgift
- Bra introduktion till ämnet
- Tydlighet kring litteratur och vilken del som fanns att tillgå digitalt och vilken som behövde köpas in.
- Tillräcklig tid för uppgiften.

Förslag till förbättringar | Suggestions for improvements
Förslag till förbättringar som studenterna lyfte var:
- Göra kursen till en 7,5 hp för mer innehåll och mer anpassat till en eventuell tillgodoräkning senare
- Eventuell tidigare examination då de flesta studenterna jobbade som lärare och därmed hade börjat jobba
- Lägga mer innehåll innan sommaren för att kunna ha examinationen tidigare.
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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
Lärarna är nöjda med kursens innehåll och utformning samt resultatet. En trend som vi dock kan se är att flertalet som är
inskrivna på kursen inte fullföljer den eller genomför kursen varvid bortfallet blir stort. Av de som genomförde kursen var det få
som avslutade hela krusen.
Artikeln som lades till fungerade bra och gav en till dimension till lärandemålen och innehållet. Uppgiften var utformad utifrån
lärandemålen och examinerade densamma.

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
Kursen gavs på distans via zoom vilket tillåter deltagande från valfri ort. Värt att nämna var att en student var från Finland
medan övriga var från Sverige. De olika formerna för att tillägna sig lärande med föreläsningar, seminarium, diskussioner och
avstämning av uppgift innan slutlig inlämning med formativt perspektiv kan anses bidra till flera olika stimuleringar av
lärandeprocesserna.
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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 är inriktad till lärare i idrott och hälsa och berör ämnets hälsodel i synnerhet. Tanken med examinationen är att den,
genom lärandemålet: "• formulera exempel på arbetssätt för undervisning i idrott och hälsa med hälsa i fokus", ska direkt
kunna överföras i studentens arbetsliv eller framtida arbetsliv och kunna ge perspektiv och arbetssätt som de kan använda
direkt.
Kursen tar upp relevant litteratur och forskning kring ämnet och bidrar även till ytterligare tips på inläsning till studenten genom
antologier och uppslag.

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
Det internationella perspektivet tas upp i mindre skala men nämns då hälsa är ett mångfacetterat begrepp och kan se olika ut i
olika länder vilket berörs i kursen. Olika mått på hälsa nämns ur ett internationellt perspektiv vilket ger kunskaper om likheter
och skillnader mellan Sverige och andra länder.

Förslag till åtgärder för kursen som helhet | Suggestions for measures for the course
- En utökning av kursen till 7,5 hp med ökat innehåll.
- En eventuell tidigareläggning av examinationen.
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Övriga kommentarer | Additional comments

Datum | Date

Kursanalysen sammanställd av | The course analysis was written by

21/9/27

Jonas Jones och Johnny Takats
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