
 
 

 

  

   

 
  

  
  

  
 

  
 

   
  

  

       

            
 

      

  

      

    

      

   
  

KURSANALYS 
COURSE ANALYSIS 

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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COURSE ANALYSIS 

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 

2 



 
 

 

   
    

  
 

   
   
     

  

KURSANALYS 
COURSE ANALYSIS 

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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KURSANALYS 
COURSE ANALYSIS 

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 
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	Namnlös

	Kursnamn  Course name: Fysisk aktivitet och  hjärnhälsa I 
	Kurskod  Course code: FAFAH1
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 7,5 hp
	Termin  Semester: vt 22
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 13/27
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 27
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 20
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: 2 stud U som inte kom på omtenta, 5 stud verkar inte ha gått kursen överhuvudtaget
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 8/2
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 8
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: + en doktorand
	time it was given: längre tid på tentan vilket efterfrågades av studenterna förra året 
	Starka sidor  Strengths: Skriftlig kursutvärdering + synpunkter via separata mail  + muntligt utvärderingStudenterna var överlag mycket nöjda med lärandeaktiviteter, examination och administrationen av kursen, samt stor del av litteratur. Många lärare var involverade och det uppskattades att i stort sett alla hade stort djup och delgav den senaste forskningen på området och egen forskning. Det uppskattades att lärarna lyssnade in studenters önskemål under föreläsningar och kursens gång. Flera studenter skrev spontant att kursen var spännande, vilket även framkom under kursens gång. Studenternas angav att de i hög grad tog ansvar för sitt eget lärande, men arbetsinsatsen var mestadels 20-30 timmar/vecka, vilket indikerar att det fanns möjlighet för studenterna att göra ännu mer vilket man kan förvänta sig på en avancerad kurs.
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Någon student önskade mer koppling mellan kursens olika delar. Vid samtal med studenterna i slutet av kursen framkom även önskemål om fördjupning och mer kring mekanismer. Ett par studenter hade önskemål om inspelade föreläsningar, men andra poängterade betydelsen av interaktion under föreläsningarna och efterfrågade att fler lärare skulle använda break-out rooms. Pedagogiska övervägande gjorde att inspelning inte gjordes.Vissa önskemål framkom om att det var viss upprepning från tidigare kurser på GIH, men då detta är en fristående kurs på avancerad nivå med väldigt olika bakgrundskunskap hos studenterna kommer det alltid bli så att några känner igen vissa delar och andra saknar vissa delar. 
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Det var ett gott resultat då söktrycket var bättre, flertalet studenter blev godkända inom kurstid, eller efter omtenta. Endast 2 studenter har U. Genomförandet fick överlag goda omdömen av studenter och medverkande lärare under kursens gång. Kursen genomfördes helt på distans. Baserat på bla  tidigare kurser då föreläsningar spelats in, vilket gjort att de som är närvarande undviker att vara aktiva för att de inte vill bli inspelade, valde vi detta år att inte spela in men än enstaka pass. Vilket resulterade i mycket mer interaktion under undervisningspassen.  Kursens lärandeaktiviteter och examination var väl sammankopplade med lärandemålen, enligt både studenter och lärare. Lärare lyfte betydelsen av att det var väldigt tydlig med hur ens egen del och innehåll kopplar till kursplan och lärandemål.Planering och genomförande av kursen fungerade bra och såväl studenter som lärare var mycket nöjda. Engagerade och motiverade studenter. De presterade också mycket bra på examinationen.Fungerade väl med lärandeaktiviteter digitalt.Generellt har kursen ett intressant upplägg med mångfald av ämneskompetenser som har hängt ihop med en tydlig röd tråd och bra kombination av innehåll. Kursledaren blir spindeln i nätet vilket har fungerat väldigt väl.
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Oklart vad som menas. Kursen har idag en inkluderande utformning och det är svårt att föreslå evidensbaserade förändringar för att "främja jämställdhet och motverka diskriminering". 
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Kursen har väldigt stark forskningsanknytning, då flertalet av lärarna är aktiva forskare inom sina respektive områden som de undervisat i på kursen. Forskning som bedrivs på eller i samarbete med GIH har stor plats i undervisningen och examination. Detta kompletteras av annan aktuell nationell och internationell forskning, framförallt peer-reviewlitteratur. Arbetslivsanknytning är även den hög i och med att kursen samproducerats med näringslivet. Flera lärare på kursen undervisar och/eller samverkar mycket i samhället på olika arbetsplatser inom sitt område. Evidensbaserade metoder för beteendeförändring som studenterna får öva på genom praktiska övningar i verkliga case. 
	other countries and of international circumstances: Kursen bygger på internationell litteratur och tar in en rad sociala och kulturella aspekter på hälsobergrepp, levnadsbetingelser och levnadsvanor. Andra delar kring ex metoder för beteendeförändring har belyst vikten av anpassning till olika förhållanden, såsom  kulturella skillnader, olika individer och gruppers förutsättningar 
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Uppdatera litteraturen i kursplan till FYSS 2021. Vid konferens i juni med examinator och lärare på båda kurserna FAFAH I och II, diskuterades hur bägge kurserna kunde modifieras. Förslag att bägge kursernas namn modifieras något för att de bättre ska återspegla innehållet och vara lättare för studenter att välja om de ska gå bägge eller bara ena. Samtalsmetodik flyttas bort från kurs I för att koncentreras i kurs II som därmed kan gå djupare. 
	Övriga kommentarer  Additional comments: Studenter, medverkande lärare och kursansvarig generellt mycket nöjda med kursen! 
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Lena Kallings
	Datum1_af_date: 22/6/3


