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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: Idrottsvetenskap I, inriktning tränarskap
	Kurskod  Course code: TCIDT1
	Kurstillfälleskod  Instance code: 21227
	Omfattning  Credits: 30
	Termin  Semester: ht 21
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 19
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 30
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 15
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: En del mindre rester i två av delkurserna. Antal godkända på hel kurs bör bli fler inom kort med utklarade rester.
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 3/7
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: Vi har överrepresentation av manlöiga lärare. Här finns möjlighet att se över vilka lärare som ska undervisa i den praktiska kursen. Idag är det fem manliga lärare vilket helt förklarar fördelning med övervikt av manliga lärare.
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 4
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: Totalt 4 av 10 lärare disputerade. En av delkurserna är i praktisk form med praktiskt ledarskap och i friluftsliv. I denna delkurs är lärarna inte ofta disputerade. Därav är fem av lärarna adjunkter och med mycket god kompetens inom det didaktiska fältet och i det praktiska ledarskapet. 
	time it was given: Kursen genomförande var mycket likt förra gången kursen gavs.Introduktionsdelen samt de två kursdelarna med anatomi och fysiologi var i stort sett detsamma som föregående år.Tränarskapets didaktik 1 genomfördes för andra gången och hade utifrån föregående utvärdering och självvärdering justerats marginellt i lärandeaktiviteter. Lärandemål och examinationsformer var dock desamma som föregående år.Idrottshistoria och idrotten i samhället justerades något i sina lärandeaktiviteter och i tolkning av sina lärandemål. Med flera av lärandemålen uttryckta som att innehållet ska belysas med utveckling "över tid" så blev mer tryckt på "läget i nutid", dock fortfarande med beskrivning om utvecklingen över tid. Denna utveckling är något som efterlysts under flera år.
	Starka sidor  Strengths: Studenterna svarar sammanfattningsvis att de är nöjda eller mycket nöjda med kursen i stort (13 av 19). De övriga sex svaren anger att de varit nöjda i viss grad. Ingen säger sig vara missnöjd med kursen. Studenter tycker också sammanfattningsvis att de fått info om kursen före kursstart, fått schema och annat runt kursen på det sätt det ska vara. Även den digitala studiemöjligheten har varit god Beträffande undervisningen tycker man att man vetat vad som förväntas i relation till lärandemålen.Lärandeaktiviteterna har också uppskattats i mycket hög grad (10 av 19) och i hög grad (4 av 19)Även examinationerna får god utvärdering i att nå lärandemålen. 3 mycket hög grad och 11 i hög grad tycker att de hjälpt.Praktiska delar och seminarier trycker flera studenter på i sina frisvarTeori före den praktiska delen i Tränarskapets didaktik uppskattadesAnvändbara teorier inom tränarskapets didaktik. ProfessionsrelevantFriluftslivsdelen också med metoder men också i inledningen bra i att "lära känna"Plats och distans en bra möjlighet!Examinationerna har varit relevanta utifrån kursinnehåll. Variationer över delkurser bra. 
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Beträffande integrering av teori och praktik så tycker 11 av 19 att det givits möjlighet till det i viss grad i lärandeaktiviteter och examinationer. 8 studenter tycker att möjligheten funnits i hög eller mycket hög grad.Studenters röster:Att få leda ännu mer själva i praktiska kurser (gäller säkert tränarskapets didaktik som är enda praktiska kursen)Didaktiken enligt mig borde ha mer fokus på hur tränare leder och hur tränaren ska förhålla sig till eleverna i rummet. Detta finns i kursen men kanske 10-15% av den. Hur tränare ska tala för att inkludera alla, ej använda ord som lättare eller svårare mm.Flera studenter som hade önskat än mer praktiska inslagKönsneutralt omklädningsrum utifrån könsidentitet då vi har praktiska pass med fysisk aktivitet.Mer labbar i anatomikurserna skulle uppskattasI utvärderingen är det mycket blandat om kurslitteraturen och hur den hjälpt att nå lärandemålen. 3 tycker att den hjälpt i hög grad, 9 i viss grad och 7 i låg grad. Här kan finnas att ytterligare se på hur kurslitteraturen bättre kan hjälpa lärandet.Kurslitteratur har knappt använtsKurslitteratur har knappt används under vissa kursdelar.   Obligatorisk litteratur i Anatomikurser har legat på djupare nivå än föreläsningarna  och på förväntad kunskap                                                                                                                                                                    Finns lärare som inte haft bra koll på obligatorisk litteratur eller att den är på engelskaAnatomi & fysiologi 2: pedagogik hos föreläsare. Föreläsare som klagat på egen PPTydlighet i vad man förväntas kunna inför varje tenta/examen. Viktigt att kunna ta med sig kunskap och då kan en tydligheti vad de ska vara ett bra sätt att få studenter att ta med sig saker och inte bara lära sig det inför en tenta/examen.Mycket mer tydlighet från lärare på uppgifters beskrivningar, vad man ska förvänta sig på tentamen och tillgång till gamla tenta frågorKommunikation mellan lärare då flera håller lektioner/föreläsningar inom samma delkurs. Gästföreläsare
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Det mesta av kursen är satt sedan lång tid tillbaka. Justeringar de senaste åren inom kursen har varit utveckling av kursdelen "Tränarskapets didaktik" som tillkommit för utveckling av professionsrelevant kunskap och som också efterfrågats på programråd av studenter. Delkursen synes utifrån studenters kursvärdering vara den delkurs som känns angelägen att kommentera. Absolut flest studentkommentarer i fri text rör denna kursdel och i de flesta fall med positiva kommenterar och ibland också med goda förslag till ytterligare utveckling (se föregående frågeställningar).Till detta år har också idrottshistorian och idrotten i samhället utvecklats i lärandeaktiviteter. Hur det uppfattats av studenterna är svårt att tyda i kursvärderingen men i diskussion mellan undervisande lärare och studierektor så har delkursens genomförande upplevts som givande och i några spontana studentmail och muntliga kommentarer till studierektor så har vissa gästföreläsningar varit mycket uppskattade och upplevts som viktiga ur ett professionsperspektiv.
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Inga direkta förslag har inkommit. Vi försöker generellt att undervisa "jämställt" och ser inte någon diskriminering. Vi gör också försök inom tränarprogrammet totalt sett att lyssna till de behov varje student har, dels utifrån sin privata situation, och här inte minst utifrån de som är småbarnsföräldrar. Men också utifrån det som eventuellt är unikt för tränarprogrammet, att de studerande har mindre tränaruppdrag vid sidan om sina studier. Dessa uppdrag kan i några tillfällen kräva någon form av anpassning av studiegång på samma sätt som för RIU-studenter. Men med den stora skillnaden att GIH i sig inte har någon skyldighet att anpassa utbildningen för dessa studenter. Vår ambition inom programmet är dock alltid att stötta studenterna i sin "dubbla tränar- och studiekarriär".En möjlighet som vi utvecklar är den digitala möjligheten att delta per distans i några lägen. Denna möjlighet har blivit allt bättre under pandemin och kommer vara viktig på programmet framöver.En utveckling framåt är också att programmet för studenter som antas från och med hösten 2022 kommer läsa sina kurser på halvfart. Detta kommer underlätta individualisering och individuell studieplan.
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Kursen är den första på programmet och av grundläggande karaktär. Redan i introduktionen möter studenterna "idrottsvetenskap" och får också en introduktion om vetenskaplighet och att skriva på vetenskapligt sätt. Detta följs upp i kommande kursdelar där krav ställs i reflektionsdelar utifrån det lärande som varit i introduktionen.Utifrån arbetslivisanknytning så är den didaktiska kursdelen relevant utifrån att lära sig hantverket att vara tränare men också i studentuppgift att ta kontakt med sitt specialidrottsförbund och lära sig om förbundet och om utbildningen i det. Här påbörjas skapande av kontaktnät för studenten.I idrotten i samhället finns lärandeaktiviteter med gästföreläsare från idrottsrörelsen och föreningsidrotten. Här får studenter lära sig om föreningen och hur det är att jobba i den och att vara tränare i den.
	other countries and of international circumstances: Inget direkt internationellt inslag i kursen.
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Kursen kommer delas upp i fyra kurser om 7,5 hp. Vissa delar kommer vara kvar i en egen kurs om 7,5 hp. Detta gäller Tränarskapets didaktik.Anatomi och fysiologi 1 och 2 kommer bli en kurs om 7,5 hp. Något av kursen kan komma att ingå i den kurs om 7,5 hp som kommer ha ett mer biomekaniskt fokus.Idrottshistoria kommer att få "färga in" fler kurser men inte ha en egen kurs. Idrotten i samhället tas om hand om kurser i organisation, idrottspedagogik och inom ledarskapskurser. Dessutom håller valbara möjligheter i slutet av utbildningen på att utvecklas där idrotten i samhället kommer kunna få plats.Forskningsdelen utvecklas från en delkurs på 1,5 hp till en kurs om 7,5 hp första terminen på programmet.
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Dan Wiorek
	Datum1_af_date: 2022.03.04


