
KURSANALYS 
COURSE ANALYSIS 

1 

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 | Teach 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 

Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv

FAMSFY 21202 7,5 Ht 40%

40

15

Vanligt för den här kursen att många deltagare avslutar sina examinationsuppgifter under efterföljande termin. Jag har 
kontinuerlig kontakt med registrede kursdeltagare.

Kursledare manlig dvs undertecknad.

Under våra tidigare kurser när det var fysiska möten hade vi inslag av kvinnlig anlitad föreläsare. Vid online utbildningar 
hänvisar vi till podcastlänkar med jämn fördelning vilket även är ett underlag för inlämningsuppgifter.

Disputerade inlslag genom podcast och 
videoföreläsningar.

Inlämningsuppgifterna har erhållit större utrymme i förberedelser med grundläggande kriterier. Under kursen erbjuder jag som 
kursledare kompletterande individuell handledningstid som genomförs genom zoom. 
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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 

Starka sidor vid kursens genomförande har varit själva upplägget i zoom, som uppskattas både av kursdeltagare och 
arbetsgivare, med mindre resor och logi. Många anger även fördelarna med zoom genom att vi genomför kursen med korta 
föreläsningar som kompletteras med uppföljande övningar och träning i mindre grupper, breakoutrooms. Speciellt uppskattas v 
litteraturseminarium via zoom samt att grupperna kunde ordna egna möten via zoom för träning och erfarenhetsutbyte.

”Tack och åter TACK för den du är och det du gör. Så värdefullt och viktigt för en god samhällsutveckling.”
”Jag lär in för att lära mig själv. Men även mötet med andra är av vikt och hur mitt förhållningssätt ska vara.”
”Samtal med elever i min yrkesroll som lärare, där jag tränar när tillfälle ges. Något jag ska utveckla än mer kommande termin. 
Både i gruppsamtal och individuella samtal. ”
”Jag valde att gå den här kursen för att jag förstått att den efterfrågas ute i arbetslivet. ”
”Jag har stor nytta av kursen i mitt yrke som arbetsmarknadskonsulent då det gäller att få mina klienter att börja tänka på 
förändring mot arbete och studier. ”
” En fin tanke som jag bär med mig genom livet är att alla människor gör sitt bästa utifrån de strategier och verktyg de har med 
sig i sin väska.  Det hjälper mig att förstå snarare än att döma, att vidga mina perspektiv och utvecklas. ”
”Vill även där tacka för det värdefulla handledningstillfällena jag fick, hur du fick mig att känna mig inspirerad och hoppfull igen, 
 du är verkligen skicklig på det här =) ”
”I min roll som hälsopedagog är det en självklar del att kunna erbjuda hjälp till livsstilsförändring och det här kommer hjälpa 
mig MYCKET. ”
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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  

Kursen är inarbetad sedan många år tillbaka och vi har hittat goda arbetsformer som ständigt utvecklas. Speciellt har kursen 
utvecklas på ett bra sätt genom digitalt online upplägg, vilket har inneburi att deltagarna får mer möjlighet till ett aktivt 
deltagande speciellt genom seminarium i mindre grupper via breakoutrooms. Litteraturseminarierna har visat på ett stort 
engagemang med starka lärdomar. Alla inlämninhgsuppgifter, litteraturseminarium har en tydlig koppling till kursens lärandemål 
som tas upp tidigt i kursen och i samband med genomgång av inlämningsuppgifter,

Konceptet Motivational Interviewing har ett vetenskapligt förhållningssätt som fokuserar på medmänsklighet enligt 
beteendevetenskapliga grundprinciper som naturligt hanterar jämställdhet och diskriminering. Varje deltagare har möjligheten 
att genomföra kursen utifrån sina förutsättningar med hänsyn till kursplanen. Som kursledare är det av största vikt att tidigt 
maila information vid anmälan och få kontakt med deltagare vilket avser att öka tryggheten för deltagarnas genomförande av 
kursen och för att skapa engagemang med en stark närvaro under planerade zoom möten.
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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 ör r en  el et | Suggestions for measures  

MI Motivational Interviewing är en evidensbaserad metod som utgår från vetenskaplig forskning inom aktuella områden. 
Deltagarna erhåller länkar till forskningsrapporter inom MI som även blir underlag för inlämningsuppgifter. Forskningen har 
även en stark anknytnining till arbetslivet inom t ex hälso och sjukvård, socilat arbete och hälsorelaterat arbete med inriktning 
på folkhälsa, livsstil och levnadsvanor.

MI är en internationell företeelse med spridning world wide; motivationalinterviesing.org

Om möjligt öka inslag för deltagarnas möjlighet att träffas i mindre grupper utanför planerade kursdagar för övning, träning, 
arbete med inlämningsuppgifter, litteraturdiskussioner, samt öka möjligheten för individuell handledningstid. Kursen MI 1 har 
även en tydlig progression som leder till fortsättningskursen MI 2, vilket kan utvecklas genom en ökad tydlighet. 
Inlämningsuppgiftrna i MI 1 har en naturlig fortsättning i MI 2.
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Övriga kommentarer | Additional comments 

Datum | Date Kursanalysen sammanställd av | The course analysis was written by 

Kursen har en tydlig koppling till arbetslivets behov och genomförs utifrån ett samhällsperspektiv med betoning på folkhälsa, 
fysisk aktivitet, hälso- och sjudvård, skola och socialt arbete. Kursen blir även ett bra komplement till programkurser och 
fristående kurser vid GIH för specifik kunskap och kompetens inom området promotion.

20220129 Staffan Hultgren, kursansvarig kursledare.


