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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: FaR, Fysisk aktivitet på recept
	Kurskod  Course code: FAFARE
	Kurstillfälleskod  Instance code: 2121
	Omfattning  Credits: 7,5
	Termin  Semester: HT
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 100%
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 8
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 7
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Ytterligare 5 studenter var först registrerade men dök aldrig upp, 1 av dessa har studieuppehåll. Trolig anledning till att de inte dök upp var att det var väldigt mycket IT strul i samband med terminsstart då kursen startade. Stud kom bla inte åt Canvas.
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 3/1
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 3
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: 2 lärare är docenter, 1 disputerad och den icke-disputerade är expert inom sitt fält (MI), så samtliga är väl kvalificerade för undervisning på avancerad nivå. 
	time it was given: Det var första gången kursen gick på många år, så det var ny kursplan och med det en del ändringar. Kursen gick på 50% istället för 25% tidigare.
	Starka sidor  Strengths: Samtliga studenter var med på den muntliga utvärderingen i samband med kursavslut och 3 studenter besvarade dessutom den digitala (det var mycket tekniska problem med utskick av enkäten pga att Survey & report precis hade uppdaterats och saknade en del funktioner, vilket gjorde att flera stud inte kunde besvara enkäten trots att de försökte upprepade tillfällen). Samtliga som besvarade den digital kursutvärderingen var "i mycket hög grad" nöjda med kursen i stort, lärandektiviteter och med lärares återkoppling på prestationer. Samtliga "instämde helt" med att de var nöjda med kursinformation före start, administration och tillgång till litteratur. Övriga frågor besvarades med instämmer helt eller i hög grad, förutom större spridning i om litteraturen hjälpt till att nå kursmålen som gick från i viss grad till i mycket hög grad. Ett par frågor fick även svaret vet ej/ej aktuellt. Studenterna var överlag väldigt nöjda med kursen, både dess upplägg, innehåll och lärandeaktiviteter. Det som uppskattades   extra mycket var att att kursen anpassades och relaterade till de individuella stud egna behov. De valde själva sitt fördjupningsprojekt om implementering av FaR utifrån sin profession, sitt nuvarande/tidigare/framtida arbete, intresse etc. Uppgiften var även bra då de fick applicera den teoretiska kunskapen som lärdes ut på kursen. Vidare betonade de att det var väldigt lärorikt att läsa varandras projekt.  Pga Covidrestriktioner fick kursen ställas om till mestadels distansundervisning, det var endast 1 examination som gjordes på plats på GIH. Stud var ändå nöjda med hur lärarna anpassade undervisningen utifrån det. För någon stud var det en förut-sättning att den gick på distans, annars hade hen inte kunnat gå kursen parallellt med heltidsarbete. Trots att kursen blev digital var det bra interaktion mellan lärare och studenter. Flera studenter rapporterade spontant att de upplevde tentan, som var examinerande, även som ett bra lärotillfälle   då de fick göra syntes av kunskapsstoffet. 
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Förbättringsförslag var att få se någon tidigare students implementeringsrapport för att underlätta för studenterna att förstå processen. (Detta gjordes inte i år då det var så många år sedan kursen gick senast). Det upplevdes svårt att exakt veta vad man skulle göra. Å andra sidan löste samtliga studenter uppgiften på mycket bra sätt, så det är troligen en reaktionpå att det är ett ovant arbetssätt.Ha längre tid emellan handledningstillfällen av implementeringsprojekten, förslagsvis 1 ggn/månFörslag att kursen framöver är en hybridkurs med mix mellan campus undervisning och digitalt, så att kursen går att följa både på campus och på distans för de som har heltidsarbe på annan ort . Den kan lösas så att gruppdiskussioner delas upp på IRL för de som är på plats respektive digitalt för de på distans. 
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Kursansvarig lärare som även haft merparten av undervisningen är mycket nöjd med kursens genomförande och resultat. Det  fungerade över förväntan med digital undervisning som var väldigt interaktiv med mycket aktiva studenter, erfarenhetsmässigt underlättas det av att studentgruppen var liten - när det är många studenter brukar det vara svårt att få dem att prata och diskutera i samma stora utsträckning. Det är god koppling mellan lärandemål - lärandeaktiviteter och examinationer. Det studenterna i början av kursen är frustrerade över med att det är så stor frihet i implementeringsprojektet, är samtidigt det som de när kursen är slut lyfter som något av det bästa med kursen. Det gäller att låta dem vara förvirrade och frustrerade då det är en viktig del i processen. Det är ett nytt arbetssätt för de flesta studenter. När de sen märker att de klarar av det, blir de mycket nöjda.Det som verkligen behöver förbättras till kommande år kursen ska gå är GIH´s marknadsföring av fristående kurser samt hur IT infrastrukturen fungerar med avseende på registrering och åtkomst till Canvas. Båda dessa faktorer som ligger utanför  kursansvarigs kontroll har haft stor negativ inverkan på antalet deltagare. Utifrån hur nöjda både studenter och lärareär med kursen och att den egentligen ligger helt rätt i tiden är det är alldeles för få studenter som söker respektive dyker upp på kursen. Från början var det 57 stud som sökt kursen, varav 13 förstahandssökande (9 externa + 4 interna). Inför kursstart var 12 stud registrerade på kursen men bara 8 st dök upp, trolig orsak var att de inte kom åt informationen på Canvas. Ytterligare 7 stud var med på listan men hade eventuellt inte kunnat registrera sig.Ex på marknadsföring i professionstidningarna Fysioterapueten, Omvårdnadsmagasinet, Läkartidningen och motsvarandeför Idrottslärare. + till Hälsopedagoger. + ev dagstidningar. Detta bör göras 4-5 mån innan anmälan till kurs och göras samordnat för flera kurser på avancerad nivå på GIH. Marknadsföra även på hemsidan, FB, Twitter mfl av GIH´s kanalerEfter konferens med lärare på kursen lyftes styrkan på kursen med en blandning av lärandeaktiviteter, att kursen bygger på både teori/evidens och praktik i enlighet med styrdokument med olika nivåer som nationell, regional, lokal nivå. Att kursen belyser både individ och organisationsnivå. Vidare betonas vikten av att vi på GIH och aktuell FaR-kurs fortsatt kan möta upp mot det som önskas med kliniker som sett på GIH som en av de absolut bästa lärosätena för utbildningar kring FaR och FYSS 
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Den skriftliga tentamen kan framöver göras som en hemtenta över en hel dag, då det är en öppen bok tenta. Detta gör att studenterna slipper känna stress över att hinna klart under en specifik skrivningstid, detta underlättar för de med särskilda behov. Ge kursen på kvartsfart (25%) såsom tidigare- det ger större söktryck mm och är därför att föredra. Dessutom ju mer FaR implementeras desto mer vinner samhället ekonomiskt på bättre hälsa och mindre kostnader för framtida ohälsa. 
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Studenterna angav enligt den digitala kursutvärderingen att kursen i mycket hög eller hög grad förberedde för framtida arbetsliv. Kursen som är på avancerad nivå är en vidareutbildning för många olika professioner inom främst hälso- och sjukvården, hälsopedagoger, idrottslärare och aktivitetsarrangörer. Därmed har den stark arbetslivsanknytning. Kursen bygger på forskning som bedrivs av de undervisande lärarna vid GIH och andra forskare nationellt och det kommer allt mer internationell forskning på området FaR. FYSS-kunskap bygger på såväl internationell som nationell forskning. Kurslitteraturen är antingen vetenskapliga originalartiklar eller sammanställning av vetenskaplig forskning. Samtalsmetodik som ingår som en del i kursen är relevant för såväl FaR-arbete som annat personcentrerat arbete.
	other countries and of international circumstances: En mycket stor del av den evidens med olika vetenskapliga fakta/studier som vi undervisar om på kursen utgörs av de bästa internationella undersökningarna/litteraturen inom respektive delområde. Då FaR är en svensk metod som lyfts av bla WHO, EU och OECD som best practice internationellt så finns det stort internationellt intresse och vissa diskussioner kring detta sker redan på kursen, men det kan utvecklas mer. Det gör även att studenterna skulle kunna arbeta med det de lärt sig under kursen internationellt. 
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Den skriftliga tentamen kan göras som en hemtenta över en hel dag, då det är en öppen bok tenta. Detta gör att studenterna slipper känna stress över att hinna klart under en specifik skrivningstid. Utifrån årets studenters önskemål kommer instruktionen för implementeringsprojektet om FaR förtydligas, bla genom att dela ut ett par projekt från tidigare år som kan känna som goda exempel. Vissa studenter på årets kurs har fått frågan om det är ok att jag lämnar ut deras implementeringsprojekt som ex till kommande studenter. Vidare kommer som studenterna föreslog längre tid finnas mellan handledningstillfällen förslagsvis 1 ggn/mån. Ev kommer även studenternas förslag om att kursen framöver ges som en hybridkurs med mix mellan campus undervisning och digitalt, så att kursen går att följa både på campus och på distans för de som har heltidsarbe på annan ort. Alternativet är att göra som tidigare år då kursen har gått på 25% och det har varit 3-4 koncentrerade tillfällen med campusundervisning om 2 dagar. 
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Lena Kallings
	Datum1_af_date: 21/12/2


