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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: Grundkurs i konditionsträning
	Kurskod  Course code: FBKOND
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 7,5 hp
	Termin  Semester: VT22
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 82%
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 26
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 17
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Av de 26 studenterna deltog dock bara 19 st aktivt på kursen och av dessa hoppade 2st av.
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 0/3
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: Helena Andersson var lärare förra året men jag har tagit hennes undervisning pga att hon har slutat.
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 2 av 3
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: 
	time it was given: Mycket stora förändringar jämfört med förra året på grund av att kursen genomfördes på distans då och vi nu återgick till det normala. Däremot så var det inga direkta förändringar jämfört med 2020.
	Starka sidor  Strengths: Precis som tidigare år så framgår det av kursutvärderingen att kursen är mycket uppskattad. T.ex. på sista frågan "hur nöjd är du med kursen som helhet" svarar alla förutom två "i mycket hög grad" och dom två som inte svarade "i mycket hög grad" svarade "i hög grad".Ett urval av dom positiva kommentarerna från studenterna:"Kvalitén! Resurserna som erbjuds, att få föreläsningar av personer som själva har studerat inom ämnet i över 15 år, utrustningen för laborationer för tester är av högsta grad. Detta är utan tvekan bland det bättre Sverige har att erbjuda.""Jag tycker att kursen kommande år kan ha precis samma upplägg. Det är klockrent att variera teori med praktik som jag också tror att många uppskattar.""Bra engagerade lärare som är pålästa och kunniga inom sina områden. Kul att variera teori med praktik."
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Önskemål om att även Filip ska genomföra sina föreläsningar "Live". Nu var dom inspelade och han hade bara en frågestund "live".Önskemål om att även inkludera något om löpteknik/löpskolningÖnskemål om att få information innan kursen börjar att den innehåller mycket löpning.Önskemål om att sprida ut kursen på lite fler dagar, t.ex. 2x4 dagar istället för 2x3 dagar.Önskemål om att få lite mer tid till att granska artikeln.
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Det framkommer tydligt när jag pratade med studenterna att det är ett bra upplägg på kursen med växelvis praktiska och teoretiska lärandeaktiviteter. Detta upplägg medför att teorin förankras på djupet när den används i det praktiska utförandet. Flera fick en "a-ha" upplevelse i samband med dom praktiska passen.Examinationerna, en muntlig samt skriftlig redovisning av en vetenskaplig artikel samt en skriftlig hemtentamen, är mycket uppskattade och har en bra koppling till lärandemålen. Det var samtliga studenter överens om vilket framgår av den muntliga och skriftliga utvärderingen.Resultatet från tentan var likartat tidigare år:50% VG50% GEn person genomförde aldrig tentan och fick således U.
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Jag upplever att denna kurs är populär både bland kvinnor och män och fördelningen brukar vara ungefär 50/50 mellan könen. Det har hittills aldrig uppkommit någon form av diskriminering eller jämställdhetsproblematik.
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Det har under en längre tid varit en växande arbetsmarknad för yrken där man jobbar med med friskvård och träning. Denna kurs knyter bra an till detta och det är alltid ett antal studenter som går denna kurs för att vidareutbilda sig. Det kan t.ex. vara sjukgymnaster, personliga tränare och fysioterapeuter.
	other countries and of international circumstances: Det är alltid några studenter med internationell härkomst som går kursen och det uppkommer med jämna mellanrum diskussioner om hur konditionsträning och synen på konditionsträning skiljer sig åt i olika länder.
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Det skulle vara bra om studenterna kan få mer tid till artikeluppgiften, dvs. att söka, sammanfatta samt förbereda presentationen av den vetenskapliga artikeln. Detta skulle kunna lösas om kursen ges 2x4 dagar istället för 2x3 dagar. Detta bör undersökas.Informera om att det är mycket löpning i kursen redan i informationen som ges på våran hemsida (Kursinfo). Detta är redan åtgärdat. Sofie K har uppdaterat texten på Kursinfo.
	Övriga kommentarer  Additional comments: Mycket struligt med antagningsprocessen. Det gick inte att få hjälp med att ta in studenter som stod på reservplats veckorna innan kursen började vilket medförde att kursen inte blev fullbelagd och bara 16 studenter blev godkända i slutändan.
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Niklas Psilander
	Datum1_af_date: 07/06/22


