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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  



KURSANALYS 
COURSE ANALYSIS 

4 

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: Idrottsvetenskap I, inriktning hälsa
	Kurskod  Course code: HCIDH1
	Kurstillfälleskod  Instance code: 21243
	Omfattning  Credits: 30 hp
	Termin  Semester: HT2021
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 52%
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 46
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 28
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: 18 studenter saknar ännu resultat på kursen. 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 8 män, 10 kvinnor
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: Relativt jämn fördelning.
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 7 av 18
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: 
	time it was given: Kursen var oförändrad sedan HT20. Både HT20 samt HT21 har vi anpassat delkurser till rådande rekommendationer gällande covid-19. 
	Starka sidor  Strengths: Kursen är överlag välfungerande och uppskattad enligt utvärderingen. Nedan följer medelbetygen från studentutvärderingen: Kursinformationen före kursstart: 4.1Administration (schema, tentamen etc): 4.3Tillgång till litteratur: 3.7Tillgång till lokaler (datorsal, övningsrum): 3.9Digital studiemiljö: 4.2Vetskap om förväntningar: 3.8Kurslitteratur: 2.7Lärandeaktiviteter (föreläsningar, laborationer, seminarier, exkursioner etc.): 4.4Examinationer: 4.0Integrering av praktiska och teoretiska inslag: 3.8Aktivitet och studentinflytande: 2.8Ansvar för ditt eget lärande: 4.2Återkoppling från lärare på dina prestationer: 3.3Möjligheter för er studenter att lämna synpunkter under kursens gång: 3.6Progression inom programet: 3.6, men inte relevant eftersom detta är programmets första kurs. Nöjd med kursen i stort: 4.0Fritextsvar, exempel:"Jättekul att få lära sig anatomi och fysiologi. Praktisk fysisk aktivitet 1 hade lite för många delmoment där vissa saker inte kunde utföras på ett bra sätt"; "Den här kursen har varit mycket intressant, folkhälsa var både roligt och lärorikt",  "Riktigt roligt att börja med anatomi och fysiologi och direkt få koll på kroppen". 
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Inga, kursen läggs ner. I den mån vissa av delkurserna fortsätter inom det nya programmet så har lärarna ombetts att speciellt  se över kurslitteraturen. 
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Detta är en överlag välfungerande kurs. Viktigt att få med praktiska moment i undervisningen framöver. Utmaningar med attställa om till digital undervisning har fungerat bra. Studenterna är överlag nöjda med examinationsformerna, inkl övergången till digitala examinationer för att följa GIH:s rekommendationer. De fem ingående delkurserna har undervisats i flera år. 
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Inga. Kursen läggs ner. Flera av delkurserna innehåller undervisning som avser medvetandegöra ojämlikheter i samhället, t ex när det gäller folkhälsa baserat på kön, ålder, socioekonomi, utbildningsnivå, etnicitet, ekonomi, etc. Studenter är ombedda att reflektera över sin egen roll i samhället baserat på de faktorer som är nämnda ovan.Jag har emottagit en kommentar i studentutvärderingen som vittnar om hur en lärare på ett ganska plumpt sätt skiljt på studenter som går H-programmet jämfört med T-programmet när det är gemensam undervisning. Detta bör undvikas framöver: "Något som jag tyckt inte känts okej är hur vissa föreläsare skiljer på oss i Hälsopedagogprogrammet och studenter i Tränarprogrammet på de delkurser vi läst tillsammans. Det är kommentarer i stil med "ni som går tränarprogrammet har ju koll på det här gällande träning", "det här är viktigt för er som går tränarprogrammet att veta gällande idrott" eller "ni hälsopedagoger kommer ju jobba mer med "Svensson-personer"". Jag vet att det är två olika utbildningar vi har valt men föreläsaren kan inte veta vår bakgrund eller vad vi vill göra i framtiden." 
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Delkurserna i anatomi och fysiologi är till största delen avsedda att vara en grund för kommande delkurser som är inriktade mot arbetsliv och forskning, t ex delkurser inom träningslära och nutrition.Inom delkursen Praktisk fysisk aktivitet finns ett projekt som riktar sig till Lidingö kommun. Delkursen inom folkhälsa är till övergripande del baserad på forskning, som vanligtvis utförts direkt på GIH, och på andra universitet vi samverkar med. En betydande del av kursen går ut på att få studenter att reflektera kring nyttan av folkhälsa för deras kommande yrkesliv, t ex kring strategiska prioriteringar, och arbetet med att förebygga ohälsa. 
	other countries and of international circumstances: Inom delkursen folkhälsa så presenteras flera exempel på hur hälsosituationen ser ut i flera andra länder, inkl sk utvecklingsländer (global south) jämfört med västvärlden (global north). 
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Inga. 
	Övriga kommentarer  Additional comments: En välfungerande kurs som nu läggs ner, vilket dock sannolikt är en positiv utveckling, då vi inte längre behöver administrera kurser som inbegriper flera olika delkurser. Tre av fem ingående delkurser kommer finnas kvar på det nya programmet, med vissa modifieringar. Eftersom delkursen Praktisk Fysisk Aktivitet utgår framöver så är det viktigt att få in praktiska dimensioner i andra kurser på det nya programmet. 
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Erik Hemmingsson, docent
	Datum1_af_date: 2022-02-25


