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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: Kondition och styrketräning för hjärnhälsa
	Kurskod  Course code: FAKSH
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 7,5
	Termin  Semester: HT21
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 0/14
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 26
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 14
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 1/5
	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: 
	time it was given: Detta var första gången kursen gavs.lj.


	Starka sidor  Strengths: Ett tydligt tema av tillämplighet inom näringsliv, skola och shäls sjukvård genomsyrar kursen. Detta är tydligt på diskussioner, frågor, exempel mm. Många avstudentrena var yrkesaktiva inom friskvårdsbranchen eller skolan
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Inga direkta försag till förändringar föreslås. Kanske kan exempel på exminationsupgiften ges tidigt.
	between teaching activities examinations and learning outcomes: 

Om vi kommande genomförande behöver göra detta via Zoom komemr det att funera utmörkt.
I campus-version är kursen ännu bättre, såklart.



































	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: 
Inga sådana förslag finns. Jämställdhet och diskriminering är centrala områden för hela lärosätet och denna kurs är en del av det arbetet, men det finne inte några direkta förslag på ändringar i kursplan och / eller genomförande. Vare sig lärare eller studenter har kommenterat brister i dessa aspekter- 
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Kursen gavs som en del av ett KKS-finansierat projekt. Det finns en tydlig forsknings- och arbetslivsanknytning i denna kurs. Vi har haft ett flertal exempel från arbete inom så väl hälso/sjukvård, näringsliv och skola inom kursen. Att stärka den FoU som pågår inom företag och organisationer är viktigt och denna kurs utgör en central det i det arbetet.
	other countries and of international circumstances: Då forskningen är internationell till sin karaktär, är det naturligt att denna aspekt ingåi en rad exempel och diskussioner.
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Framtida genomförande bör vara relativt snarlikt årets genomfrande. 
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Örjan Ekblom
	Datum1_af_date: 211707


