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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: Tränarskap med inriktning fotboll 
	Kurskod  Course code: FATRÄF
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 30 HP
	Termin  Semester: 21/22
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 10
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 21
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 15
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 3/3
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 1
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: 
	time it was given: Förändringen som skedde vara att i kursen Idrottsdidaktik med inriktning fotboll bedrevs på Östermalm IP och i GIHs Idrottshall 1+2 under vintern. Det gjorde att kursen kändes mer anknyten till GIH, studenterna var mestadels av kurstiden på GIH. 

I övrigt gjordes inte några större förändringar av kursen. 
	Starka sidor  Strengths: 7 av 10 angav att kursinfo inför start som var god instämmer i hög grad eller instämmer helt.När det gäller lärande aktiviteter så var uppdelningen följande: 1 i viss grad, 6 i hög grad och 3 i mycket hög grad. Via muntlig feedback var studenterna mycket nöjda med hur kursupplägget är, dvs man har ett tillfälle i veckan, och hinner sedan åka hem till sitt lag för att praktisera, för att komma tillbaka nästa vecka med erfarenhet från det som diskuterades i kursen. Inga skriftliga övriga kommentarer fanns med i kursutvärderingen. 
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: På frågan om kurslitteratur har hjälpt att uppnå lärandemålen angav 1 person i låg grad, 5 studenter i viss grad, 4 personer i hög grad. Det innebär att kurslitteraturen bör eventuellt ses över för att studenterna ska känna att den är ett hjälpmedel för att uppnå lärandemålen. Tiden som studenterna har lagt på kursen var låg ( 3 studenter 0-10 tim; 7 svarade 11-20) och detta bör man diskutera medstudenterna i framtiden, dvs förtydliga att kursen är halvtidsstudier och man förväntas lägga ner 20 timmar i veckan. 
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Vi som lärare är nöjd med kursens upplägg, lärandeaktiviteter och examinationsuppgifter och hur det är kopplat till lärandemålen. 
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Kursen skulle förbättras genom att man aktivt rekryterar fler kvinnliga studenter. 
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Denna kurs har stark koppling till arbetslivet då det är ett samarbete med Svenska Fotbollförbundet, Stockholm fotbollförbund Studenterna uppnår, vid godkänd kurs, diplom via förbundet, upp till UEFA B, vilket möjliggör arbete inom hela Europa. 
	other countries and of international circumstances: Eftersom kursen är godkänd av Europeiska fotbollförbundet (UEFA) så är har kursen internationellt perpektiv. 
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: På grund av att UEFA har ändra sina utbildningar i grunden så kommer inte nuvarande upplägg av kursen att fungera och nya riktlinjer bör tas fram tillsammans med Svenska Fotbollförbundet om kursen ska ges i framtiden.  
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Helena Andersson 
	Datum1_af_date: 2022-07-01


