
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 | 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 r r en  el et | Suggestions for measures r e rse 
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Övriga kommentarer | Additional comments 

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


	Kursnamn  Course name: Idrottsvetenskap III, inriktning hälsa  
	Kurskod  Course code: HBIDH6
	Kurstillfälleskod  Instance code: 21247
	Omfattning  Credits: 30 hp
	Termin  Semester: HT2021
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 32%
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 35
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 32
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: 12 VG, 20 G
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 2/1
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: Fördelningen gäller delkursansvariga
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 2
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: Antalet gäller delkursansvariga
	time it was given: Då examinator ej har haft någon roll på kursen tidigare år lämnas detta fält tomt. 
	Starka sidor  Strengths: Kursvärderingen hade låg svarsfrekvens (32% av registrerade studenter svarade), vilket bör övervägas i tolkningen av resultaten som summeras nedan. Studenterna som svarat är över lag nöjda med kursen (36% håller med till viss grad, 36% till hög grad och 20% till mycket hög grad). 

- Studenterna är nöjda med kursinformation (82% håller med till viss grad, hög grad eller helt; härefter ges procent för sammanlagda till viss grad, hög grad och helt om inte annat anges) och administration (64% håller med)
- Studenterna har vetat vad som förväntats av dem i relation till lärandemålen (100 % håller med), och de tycker att litteraturen (82%), lärandeaktiviteter (82%) och uppsatsseminariet (67%) har hjälpt till i att uppnå målen 
- Studenterna tycker att handledningen har varit givande (91%) och tillräcklig (91%)
- Studenterna uppger att arbetsbördan är rimlig, dvs inga rapporterar att de spenderat mer än 40 timmar per vecka
- Studenterna anser att de tar stort ansvar för sitt eget lärare (100% håller med till mycket hög eller hög grad)
- Gällande återkoppling, hälften av studenterna håller med till viss del (55%) medan andra hälften håller med till hög eller mycket hög grad (45%)

I fritextsvaren finns följande återkoppling från studenterna:
- Tydligare instruktion gällande process och deadlines, framförallt att denna information även går fram till alla handledare
- I fyra självständiga fritextsvar lyfts att en djupare förståelse och stöd inom det statistiska området behövs 
- Kritik lyfts på kravet att uppsatsen måste innefatta människan i rörelse, med motivationen att hälsopedagogyrket även innefattar livsstil och hälsa
- Svårigheten med kursvärdering på 30 hp lyfts också
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: - Gällande det självständiga arbetet, förtydliga process och viktiga datum för både studenter och handledare tidigt i processen 
- Undervisningen inom forskningsmetodik bör utvecklas så att studenterna är bättre förberedda för det självständiga arbetet
- Kriterier för ämnesområde för det självständiga arbetet bör förtydligas

	between teaching activities examinations and learning outcomes: Reflektion från lärare på delmoment 1 (Praktisk fysisk aktivitet, delkursansvarig Kerstin Stenberg)
- Delkursen har redan utvärderats på plats både muntlig och skriftligt. Momentet får väldigt bra omdöme. Studenterna skriver att det är den mest utmanande och givande kursen som de haft. En stor tydlighet vad gäller innehåll och röd tråd. Det skriver att momentet utvecklar deras lärande, självständighet och pedagogiska färdighet.
- Vi lärare tycker att vi har en bra och tydlig tråd tråd genom hela momentet. Vi har under åren utvecklat kursen till något som vi känner är bra för just Hälsopedagoger och som de kan relatera till i sin yrkesprofession.
- Kursen har nu bantats ner över 200 timmar så dess utveckling kommer inte ha möjlighet att behållas i dess ursprungsform. Det återstår att se vilken kvalité kursen kommer ha i fortsättningen.

Reflektion från lärare på delmoment 2 (Forskningsmetodik, delkursansvarig Karl Daggfeldt) 
- Enligt tidigare års skriftliga och muntliga studentutvärderingar har de flesta studenter upplevt att de förväntade studieresultaten, som är kopplade till lärandemålen, har tydliggjorts och uppnåtts. 
- Många studenter upplever inte att litteraturen är nödvändig. Men eftersom all litteratur är frivillig anser undervisande lärare att det är motiverat att den ligger kvar i litteraturlistan. Eftersom den bidrar till att definiera kursinnehållet och kan vara speciellt viktig för studenter som måste läsa igen delar av kursen.
- Examinationsformerna fungerar väl.
- Från utvärderingen framkommer att kursen på det stora hela fungerat bra och att studenterna är nöjda med upplägget och materialet. Jag tror att det skulle vara bättre att lägga kursen på halvfart under två perioder, för att ge mer tid till PM skrivande. Men efter förra årets schemaändringar verkar dock heltid ändå ha fungerat, även om det av somliga upplevts stressigt. Jag bedömer att inga stora förändringar är nödvändiga.
- Det känns svårare att skriva en självvärdering utan att ha tillgång till studentvärderingarna. Kanske behöver rutinerna för utvärderingen ses över.

Reflektion från lärare på delmoment 3 (Självständigt arbete, delkursansvarig Rui Wang)
- Course organization: supervisors and course coordinators may need more communication by setting up meetings and reaching the common goals for the learning outcomes.
- One supervisor has written to me that when she set up meetings and events, one pair of students didn’t show up. This is a pity that the students didn’t take this chance to make the essay better shape. Improvements can be added in the supervisor evaluation form regarding “motivations” etc.
- There are so many ways to evaluate the students’ essays, but the examiners will provide final grades. It requires a better way to organize and coordinate the grades from supervisors, seminar leaders, and examiners.

	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: - Inga särskilda förslag
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Självständigt arbete har en tydlig forskningsanknytning, liksom forskninsmetodiken. Praktisk fysisk aktivitet har mer av en arbetslivsanknytning. 
	other countries and of international circumstances: I det självständiga arbetet tar studenterna del av internationell litteratur. 
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Förslag som innebär ändringar i kursplanen:
- I kursplanen står för närvarande följande under Undervisningsform: "Delar av undervisningen i moment 1 genomförs ute i samhället, i tätortsnära naturmiljöer och i fjällmiljö." Undervisning i fjällmiljö kommer inte kunna garanteras framöver och därför bör denna formulering bör ändras till "Delar av undervisningen i moment 1 genomförs ute i samhället, i tätortsnära naturmiljöer". 

Förslag som kan komma att innebära ändringar i kursplanen: 
- Kriterier för ämnesområde för det självständiga arbetet bör förtydligas om idrottsanknytning ska vara ett krav för godkänd examination, vilket är relaterat till examinationsrättigheter. För närvarande står "fördjupning i teoribildningen inom kunskapsområdena idrott, hälsa och fysisk aktivitet" som krav för det självständiga arbetet, vilket inte överordnar idrott relativt till hälsa och fysisk aktivitet.

Förslag som inte påverkar kursplanen: 
- Som det är nu skriver studenterna sitt Självständiga Arbete i par. Detta är problematiskt utifrån perspektivet rättsäker bedömning, eftersom det inte är möjligt att bedöma vilka lärandemål respektive student har uppnått i sitt arbete. Möjligheten att varje student skriver och lämnar in ett eget självständigt arbete bör därför utredas. En viktig aspekt att ta med är att en sådan förändring skulle innebära en dubblering av handledningsbehov, detta eftersom studenter inte längre kommer kunna handledas i par. Det kommer alltså vara avgörande att säkerställa att utökade resurser för handledning är på plats innan förändringen i så fall görs. 
- Bedömningen av uppsatserna för det Självständiga Arbetet bör ses över för att förtydliga handledarens, examinators och seminarieledares roll i detta moment
- Både lärare och studenter pekar på svårigheter med kursvärdering på en kurs på 30 hp och att detta bör ses över. Eftersom systemet med 30 hp kurser frångås från och med hösten 2022, till fördel för 7.5hp-kurser, kommer kursvärderingarna att ske på en mer informativ nivå framöver, men för studentern som går den tidigare versionen av programmet bör ansträngningar göras för att underlätta för studenterna att ge återkoppling även på helkurs. 
- Gällande det självständiga arbetet bör processen och viktiga datum förtydligas för både studenter och handledare i tidigt skede
- Det bör övervägas om undervisningen inom forskningsmetodik kan utvecklas så att studenterna är bättre förberedda för det självständiga arbetet. Det noteras att studenter på programmet kommer att ha tillgång till en online-resurs på statistik från och med hösten 2022, vilket kan komma att stärka studenternas möjligheter för det självständiga arbetet, men arbete på existerande kurser bör också övervägas. 

	Övriga kommentarer  Additional comments: Inga övriga kommentarer. 
	Datum1_af_date: 31 maj, 2022
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Jonna Nilsson Horre


