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	Namn på program  Name of study programme: Idrott och hälsa 120 hp
	Programme code: IDRHÄ
	Instance code: 
	Credits: 120 hp
	Start semester: 2020
	Svarsfrekvens programvärdering  Response rate programme evaluation: 19,53
	Termin  Semester 1: 37
	Termin  Semester 1_2: 
	Termin  Semester 3: 26
	Termin  Semester 2: 30
	Termin  Semester 6: OBS! Termin 4: 26
	Termin  Semester 8: 
	Termin  Semester 10: 
	within the study programme: 1. Två av studentkåren utsedda studentrepresentanterna är kopplade till institutionen till vars ledningsmöten de är inbjudna en gång i månaden (eller oftare om beslut som rör utbildningar eller studenters arbetsmiljö fattas).2. Studentkåren har också möten en gång i månaden med prefekt Paul Sjöblom där möjlighet finns att lyfta frågor.3. Studenterna är representerade i Utbildnings- och forskningsnämnden. Tidigare GUN och FFN.4. Programråd har hållits till och från en gång per termin.5. Genomförda kurs/delkursutvärderingar såväl genom enkäter samt muntligt. Även genomförda moment-utvärderingar.
	Programmets starka sidor  The programmes strengths: 1. Huvudsakligen kunniga och engagerade lärare som gett ett bra bemötande2. Gett mycket didaktiskt innehåll inom idrottsläraområdet3. Breda perspektiv på undervisning inom idrott och hälsa såsom lärmiljöer, motivation och undervisningsstilar.4. Samtliga svaranden är mycket nöjda med programmet.
	the programme: 1. Stora delar av denna studentgrupps utbildning genomfördes under pandemin vilket påverkar studenternas uppfattning om utbildningen. Exempelvis menar vissa att GIH kunnat agera annorlunda när det gäller nedstängningen då de anser att mycket av den utbildning de fick höll för låg kvalitet. 2. Högre krav. Exempelvis införande av spärrkurser. 3. Anonyma tentor.4. Bättre struktur i termer av schemaläggning och kommunikation. 
	implementation and results of the study programme: 1. Pandemin har påverkat genomförandet negativt då den första terminen var till största del på distans och den andra terminen helt på distans. Då terminerna innehöll praktisk kursinnehåll vars kunskaper är svåra att inhämta på annat sätt än praktiskt finns risk för ett kunskapstapp,2. Flertalet lärare är kunniga och engagerade - men alla skulle behöva vara det.3. Brist på lektorer inom programmet. 4. Innehållet i programmet är tämligen väl genomarbetat. 5. GIH:s omorganisation har tagit mycket tid i anspråk hos både chefer och medarbetare varav fokus det senaste året mer legat där än på kursutveckling.  6. Administrationen kring programmet behöver effektiviseras så att lärarna kan fokusera på undervisning.   
	attainment of the programme outcomes: Samtliga examensmål behandlas i programmet. Inom programmet möter studenterna breda delar av idrottslära. Progressionen sker genom grundkurser, fortsättningskurser och påbyggnadskurser. Fokus i dessa kurser är ämneskunskap och ämnesdidaktik där den senare delen fördjupas ju längre in i utbildningen studenten har kommit. Didaktiska modeller, undervisningsstilar, teorier om lärande, betyg och bedömning, nationella styrdokument samt forskning inom ämnesområdet är några av flertalet fokusområden kopplade till examensmålen.
	available for the study programme rooms digital tools administration etc: Antalet studenter med behov av pedagogiskt stöd har ökat vilket ställer krav på personella resurser som lärare, studievägledare, studieadministratörer samt skriv-, matematik- och lässtöd. Som en del i att säkerställa att studenter får det stöd de har rätt till, har RKS utarbetat en tydlig rutin för hantering av stödet. Detta görs i nära samarbete med samordnare på Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA).Under pandemin har utmaningen varit att i praktiska kurser genomföra distansundervisning. Vissa delar i distansundervisningen har utvecklat kurserna i form av videoklipp, podcastinspelningar, seminarium t ex medan andra delar som berör studenternas egen rörelseförmåga har varit svåra att genomföra. Den digitala miljön fick oväntat ett större utrymme men mer stöd till undervisande lärare kan behövas i detta. Förutsättningar inom ämnesområdet får betraktas som goda med de lokaler och resurser som finns.
	programmes links with the world of work: Till skillnad från ämneslärarprogrammet är detta program inriktat strikt på ämnesinnehåll. De antagna studenterna har varierad grad av erfarenhet av högskolestudier och skolans verksamhet, där vissa möter högskoleutbildning första gången, vissa läser detta program som sitt andraämne samt vissa läser detta program för att få utökad behörighet och har jobbat som lärare under en lång tid.Inom programmet jobbar vi därmed med att ge en bild, grundad av beprövad erfarenhet och forskning, i hur arbetslivet ser ut och hur arbetsmarknaden är utformad. I detta ges en historisk bild av idrottsämnet och idrottsbegreppet där även olika scenarier kring framtiden för ämnet kan komma att se ut. 
	the content as well as the implementation of the study programme: Inom detta område finns en utvecklingspotential. Dock har digitala internationella utbyten med lärosäten i andra länder hållits och studenterna har kunnat ta del av föreläsningar med internationella gästlärare och gästforskare.Flertalet kurser tar vidare upp internationell litteratur och perspektiv genom exempelvis olika undervisningsmodeller vilka är framtagna i nordiska nätverk inom idrottslärans områden. RKS skulle dock behöva ta fram en plan för hur studentutbyte skulle kunna ske inom programmet. Möjligheter till studentutbyten finns främst inom ämnesstudierna. UVK:n är så reglerad att det kan vara svårt att hitta motsvarande kurser på lärosäten utanför Sverige. För ändamålet krävs dock att RKS har tillgång till en GIH-gemensam organisation, vilken är under uppbyggnad.  
	and social welfare perspectives on development: Ett flertal kurser innehåller hållbar utveckling. Ett perspektiv är skapandet av en hållbar lärare, dvs. en lärare som ska kunna verka länge i sin profession. För ändamålet behöver studenterna bland annat få verktyg för att kunna vara lärare i ett föränderligt samhälle. I vissa kurser följs exempelvis läroplaner över tid utifrån olika perspektiv för att medvetandegöra förändring, vilket förhoppningsvis ger en insikt i att förändringar är något lärare kommer att möta och därför måste förhålla sig till. Ytterligare innehåll i sammanhanget är grupprocesser och konflikthantering.Andra perspektiv på hållbar utveckling ges i kurserna Idrott, hälsa och välbefinnande I och II, där hälsa och livsstilsfrågor i relation till hållbar utveckling gällande miljö och mänskliga värden tas upp som tema. Därtill beaktas i kurser som innehåller friluftsliv relationen mellan människa och natur i syfte att belysa frågor som rör miljö och hållbar utveckling. I denna del berörs även ungdomsskolans läroplan och dess fyra olika perspektiv, varav ett är miljöperspektivet.  
	promote gender equality and prevent discrimination: Det finns en strävan inom institutionen att studenterna om möjligt ska få möta manliga och kvinnliga lärare i samtliga kurser. När det kommer till kursansvariga behövs det dock fler kvinnliga kursansvariga inom ämnesstudierna. Vidare beaktas jämställdhetsperspektivet när ny litteratur tas fram. Dock skulle en systematisk genomgång behöva genomföras.  Eftersom studenterna lyfter förutsättningarna för personer med NPF-diagnoser inte är bra behöver studierektorer och kursansvariga se till att de riktlinjer som tagits fram gällande pedagogiskt stöd följs. 
	analysis: Inga åtgärdsförslag lyftes fram från föregående programanalys.
	Förslag till åtgärder inom programmet som helhet  Suggestions for measures: Då detta program ska pausas ht 2023 ges inga förslag till åtgärder inom programmet som helhet.
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Programanalys sammanställd av  Programme analysis written by: Jonas Jones
	Datum2_af_date: 22/8/02


