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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: Specialidrott I
	Kurskod  Course code: LBSPI1
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 30hp
	Termin  Semester: 
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 53%
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 23
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 14
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Kompletteringar av inlämningsuppgifter från om-examinationer pågår vilket medför att antalet godkända studenter kommer att öka framöver. 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: en kvinna resten män
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: Eftersom den enda kvinnliga läraren har valt att avsluta sin anställning bör en kvinnlig lärare rekryteras och anställas inför undervisningen ht 2022. 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 5
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: Siffran för Phd anger antal GIH-lärare där tre har undervisat i stor omfattning och två hade varsin föreläsning. En gästlärare och en gästföreläsare (Professor) har även medverkat samt en adjunkt som är doktorand och en adjunkt med master.  
	time it was given: En större revidering av kurs och kursplan genomfördes inför aktuell omgång vilket framgår av gamla och nya kursplaner. Kortfattat ändrades följande:Delkurs "Idrottsmedicin 7,5hp" samt "Träningslära 2, 7,5hp" utgick. Delkurs"Träningslära 2 - Träning av fysiska delkapaciteter 7,5hp" med nytt innehåll tillkom. Delkurs "Träningslära 1 - Allmän träningslära och idrotters kravprofiler, 7.5hp" med delvis nytt innehåll tillkom.  Delkurs "Träningslära 1, 7,5hp" omformades till "Träningslära 3 - Tester för fysiska kapacitetsprofiler, 7.5hp". Förändring i innehåll utgjordes av ett mer renodlat innehåll om fysiska tester. Delkurs "Träningslära 3, 7,5hp" omformades till "Träningslära 4 - Träningsplanering och formtoppning, 7.5 hp". Förändring i innehåll utgjordes av att ålders- och könsanpassad träning- och träningsplanering för barn och ungdomar ersattes med formtoppning. 
	Starka sidor  Strengths: Detta har varit den kurs hittills under programmet som varit till störst praktisk nytta när det kommer till applicering inomdet egna idrottandet/tränarskapet. Hjälp från lärare. Duktiga på att svara på frågor! Bra med praktiska inslag och möjlighet att få prova lite olika tester. Kul med studiebesök till Bosön. En bra variation mellan praktik och teori. Samtliga kurser hade bra examinationer för dess innehåll, de bör i min mening inte förändras. Kursen har varit väldigt användbar i överföringen mellan teori till praktik och har hjälpt mig i min egna tränarroll. De olika kurserna hade bra innehåll, inte för brett men samtidigt brett nog för att inkludera de flesta idrotterna på ett rimligt sätt!. Riktigt bra lärare & föreläsare! Bra upplägg rakt igenom med tydliga scheman. Gillade att ni skapade separata scheman i Canvas, det blev mycket tydligare då. Användbart innehåll, bra med praktik till viss del. Bra röd tråd med lärandet som man kunde ta med sig kunskap från föregående delkurs till nästa delkurs.Progressionen och röda tråden genom delkurserna. Engagerade och kunniga lärare. Bra möjligheter till att specialisera sig och arbeta med sin egna idrott. De praktiska momenten framförallt med en lärare som var otroligt bra, då han både är praktiskt lagd men samtidigt teoretiskt lagd och har en god förmåga att kunna resonera sig fram. Upplägget med att konstruera träningspass. Progressionen genom kursens gång. All tydlighet kring uppgifterna och vad varje uppgift ska innehålla. Bra innehåll, roligt och intressant. Det var en bra progression genom hela kursen. Mycket lärorika delkurser som kommer att gynna en i yrket men även i privatlivet. Kombinationen mellan teori och praktik gillade jag. Träningslära 1,2,4 var användbara och relevanta enligt mig
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Bättre framförhållning i gruppindelning, uppläggning av föreläsningar och instuderingsfrågor på canvas. Ta hänsyn till synpunkter från studenterna under kursens gång i viss grad. Särskilt när flera elever uttrycker att arbetsbelastningen är för stor under någon period. Tänka på att om vi har föreläsningar hela dagarna är det inte rimligt att samtidigt begära att vi skaska plugga till en tenta samma vecka. Sista delkursens uppgift inkluderade lite väl många saker, den blir lite för omfattande och jag anser att den är för omfattande för att få plats med på 10-15 sidor. Mallen för den uppgiften kunde gjorts bättre med bättre beskrivning av vad som behöver finnas med under träningsplaneringarna. Eventuellt ett undervisningsmoment hur artiklar ska läsas inför första delkursen och vad vissa tester är. Var ibland svårt att värdera studierna innan man hade full koll på vad testerna egentligen mätte. Lär ut konkret vad "kritiskt tänkande" är. Mer praktiska tillfällen. Kravprofilens upplägg i Träningslära 1 - går det att göra på ett annorlunda sätt? Kan man tenta av det på annat sätt genom att skriva ett arbete?Ta bort "sal tenta" ha skriftlig inlämning istället. Tänker mest på att kravprofilen vad väldigt svår i början när man inte visste vad de olika begreppen stod för. Så lite mer information om tex olika tester som man ska titta på. För vi hade ju ingen koll alls på vad tex hopptestet CMJ betydde. Vid uppgifter där man ska träna individer kan det bli problematiskt att hitta personer som passar en idrott, skulle vara bättre om man får mer tid att hitta individer och bli tillsagda på direkten under delkurserna som har dessa moment, att börja leta efter personer.
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Lärargruppen uppfattar sammantaget att kursens nya innehåll och upplägg har fungerat väl och bör bevaras med endast smärre justeringar i undervisningsinnehåll och examinationer. Svarsfrekvensen (53%) på kursvärderingen medger att en god bild kan erhållas av kursens kursens genomförande och resultat, inklusive lärandeaktiviteters och examinationers koppling till lärandemålen. Mot bakgrund av att medelvärdet var kring 4 på samtliga frågor i kursvärderingen indikerar detta att innehåll,   upplägg och genomförande av kursen har fungerat väl. Justeringar har inkluderats i förslaget till revidering av kursplan och består i korthet av att vissa delar av undervisning och examination om idrotters kravprofiler flyttas från delkurs Träningslära 1 till Träningslära 3 samt att en liten del grundläggande innehåll om fysiska tester för idrotters kravprofiler flyttas från Träningslära 3 till Träningslära 1. Denna förändring föreslås mot bakgrund av studenternas signaler om kunskapsbehov om vilka fysiska tester som är ändamålsenliga för en värdering av uppnådd nivå inom respektive delkapacitet i kravprofilen. Därtill föreslås att examination genom skapande och presentation av poster ersätts med en kortfattad inlämningsuppgift inom Träningslära 1 samt att den skriftliga examinationen inom Träningslära 3 utgår och att examinationen av samtliga lärandemål istället inkluderas i inlämningsuppgift med seminariepresentationer. Mot bakgrund av att kursen innehåller inlämningsuppgifter som har visat sig kräva smärre korrigeringar för att uppnå godkänd nivå för ett stort antal av studenterna har även följande  inkluderats i förslag till ny kursplan "Ett kompletteringsförfarande medges för vissa av inlämningsuppgifterna närsmärre kompletteringar krävs för att uppnå ett godkänt betyg".
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Jämställdheten bör främjas genom att den kvinnliga läraren som medverkade ht2021 men nu har avslutat sin anställning på GIH ersätts med en ny kvinnlig lärare.  
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Kursens innehåll, uppläggning och genomförande har skapats för att främja forsknings- och arbetslivsanknytning. Se kursplan samt resultat från kursvärdering som indikerar att detta främjas. Undervisningen är baserad på vetenskaplig grund och delkursen har en mycket stark koppling till det som studenterna sannolikt kommer att arbeta med i framtiden (tränare, specialidrottslärare, etc.). Detta uttryckte även studenterna i kursvärderingen. 
	other countries and of international circumstances: Kursen innehåller en stor andel internationell litteratur och innehållet undervisningen speglar ofta internationella förhållanden vilket sannolikt bidrar till att främja förståelse för andra länder och internationella förhållanden. 
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Se reflektionerna ovan samt förslag till förändringar i kursplan. 
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Hans Rosdahl
	Datum1_af_date: 22/3/15


