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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: GRUNDLÄRARNA MOT FRITIDSHEM INRIKTNING IDROTT OCH HÄLSA
	Kurskod  Course code: GAIHG1
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: Heltid
	Termin  Semester: år 21
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation:  15 
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 60 studenter
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 30 
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Studenter från Södertörns högskola, SU - institution BUV, SU - institution MND
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 8  kvinnor  10 män
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 2 disputerade
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: 
	time it was given: Det är en helt ny kursplan från ht 2021. Strukturen har setts över och ämnesinnehållet är mer koncentrerat till en specifik  delkurs. Detta för att sttudenterna inte ska möta så många olika ämnen på samma delkurs.
	Starka sidor  Strengths: 1.Det var den roligaste terminen och halvåret i mitt liv. 
2. Jag har lärt mig massor och utvecklats på fler sätt än jag trodde var möjligt. 
3. Kunniga, professionella och inspirerande lärare i samtliga delkurser. 
4. Humanbiologi : mkt bra kurs, tydliga förväntningar, bra struktur 
5. hittar lätt det som kurslärare lägger upp/pratar om Idrottslära I & II
6. bra praktiska uppgifter, roligt och utmanande. Men kanske inte kl 8 på mån morgon simning 
7. Väldigt bra simlärare, pedagogisk, snäll och fantastisk 
8. 8De praktiska momenten i kursen har varit så lärorika, roliga och utvecklande! 
9.Så bra lärare!
10. Fantastiska lärare! 
11. Bra med många praktiska moment där lärare har knutit an litteraturen till de delar vi övat på. 
12.Bra stämning på Campus och lärare har varit engagerade och delaktiga samt lätta att nå och svarar snabbt på frågor! 
13.Alla kurser har varit lärorikt. 
14. Jätte nöjd med dem lärarledda moment i praktiken för den sammankopplar kurslitteraturen väl väldigt nöjd! 
15. Lärarna på GIH är fantastiska. 
16. Har lärt mig så mycket under så kort tid.

	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Hade önskat en ännu tydligare återkoppling från alla delmoment i kurserna där det tydligt framgår vilket betyg vi som studenter har fått och hur väl vi uppfyllt målen.

I vissa moment under vissa kurser var det snålt med feedback från lärarna men jag kan tänka mig att de prioriterade att lägga mer till på de som fick komplettera eller ett U

Hade önskat mer direkt återkoppling på examinerade delar eller i samband med avslutad kurs få konstruktiv feedback. Oftast har vi fått en kort kommentar på Canvas och ett betyg.

Mkt dålig ide att lägga tentan mitt i kursen, gäller  delkursen hälsoperspektiv. Dålig upplägg allmänt den kursen, se över det. Dåligt att tenta svar kommer 7 feb, vi är mitt uppe i vfu så o får dubbel belastning! Bara för ni är klara med oss betyder inte det att det kan kastas massa extra på oss!

Idrott och hälsopedagogik- salstentamen var inte alls bra utformad. Svårt att ha den typ av diskussionsfrågor med all litteratur (som var extremt mycket) borde ha varit en hemtentamen i kombination med den hemtentamen som vi också hade. Förstår inte poängen med tre olika examinationer på en sådan liten kurs. Det var för mycket.

Idrottslära 1-2 För breda frågor på hemtentamen i båda kurserna. Svårt att få med alla krav och samtidigt hålla sig till ordomfånget. Tydligare instruktioner gällande krav på litteratur mm eftersom så många fick kompletteringar.






	between teaching activities examinations and learning outcomes: Tydligt PM och uppgifterna

Förtydliga allt om kursen ytterligare. Den är tydlig för oss på GIH men då GIH har en helt annan struktur gällande undervisningen blir det delvis svårt för studenten att ta till sig. 

Fortsätt med schemalagda möten med kursansvarig och studenterna vid ett par tillfällen under delkursernas gång - samla ihop tankar och synpunkter. Lyssna på dem.









	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Lyfta det på samtliga lektioner
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Kursen har en nära forsknings- och arbetslivsanknytning överlag genom samtliga 30 hp. 
	other countries and of international circumstances: Ett utvecklingsområde
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Förtydliga allt ytterligare. Allt är nytt för studenterna.
Det saknas mycket på GIH när det gäller den övergripande organisationen och bemörandet av grundlärarna. Det gäller allt från mottagandet som student, skåp, mm. Nu hänger allt på att kursansvarig ser till att organisationen fungerar.


	Övriga kommentarer  Additional comments: En bra kurs med en djup koppling till skolan och dessa verksamhet.
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Anna-Lena Borgström
	Datum1_af_date: 2022-02-10


