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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 II inriktning tränarskap, 30 hp
	Kurskod  Course code: TAIDT2
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 30
	Termin  Semester: 2
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 27%
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 29
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 19 (2022-07-04)
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Tillämpad fysiologi och träningslära (EEB): 4VG, 19G, 4U, (2 deltog ej). Tränarskapets didaktik 2 (DW): 8VG, 14G, 3U, (4 deltog ej). Idrottspsykologi 1 (UT) 6VG, 14G, 5U, (4 deltog ej). Rörelselära (KD) 7VG, 16G, 5U (1 deltog ej).  
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 6 kvinnor, 9 män
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: Tillämpad fysiologi och träningslära (EEB): 4st kvinnor, 4st män. Tränarskapets didaktik 2: 3st män. Idrottspsykologi 1. 2st kvinnor (en lektor och en doktorand) samt 1st man (inhyrd konsult). Rörelselära, 1st man.  
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 8st
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: Tillämpad fysiologi och träningslära: 6st disputerade + 2 ej disputerade.Tränarskapets didaktik: 3 ej disputerade. Idrottspsykologi 1: 1st disputerad + 1 doktorand. Rörelselära: 1st disputerad. 
	time it was given: Tillämpad fysiologi och träningslära. - Använde oss av de inspelade filmer om labbmomenten som producerades iom distansutbildningen vid COVID-pandemin, som studenterna fick titta på innan labbarna genomfördes. Föll ut bra.- Adderade en föreläsning av Henrik Petré av träning hos barn och ungdomar.Tränarskapets didaktik 2.Gick under 2020 i digital form vilket inte gav goda lärandeaktiviteter i en praktisk kurs. Denna gång i den form den bör gå i praktisk form.Idrottspsykologi 1.Inga. Samma lärare som förra gången och med samma fördelning av undervisningsområden.Rörelselära. Se nedan under lärarnas reflektioner. 
	Starka sidor  Strengths: Nedan finns en sammanställning av medelvärden för studenternas rating vid kursvärderingen som indikerar att kursen som helhet har fungerat väl men pga låg svarsfrekvens med svar från endast 8 studenter kan inte några säkra slutsatser dras.  The course information before the course began.=4,0The administration=3,8Access to literature=3,6Access to spaces=4,3Digital learning environment=4,0Pre-conditions and organisation of the course as a whole=In general, I knew what was expected of me in this course with regard to the course objectives.=4,2Course literature=3,4Learning activities=4,2Examinations=4,1To what degree have you had the chance to integrate theoretical and practical elements=3,8You have taken responsibility for your own learning=4,5The teachers given feedback on your assignments=3,6There has been opportunities for students to give their views throughout the course=3,6Progression within study programme=3,9Overall judgementHow satisfied are you with the course overall=4,1Få synpunkter och förslag i fritext men de återfinns i kursvärderingen samt tolkas och beaktas av respektive delkursansvarig lärare.
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Få synpunkter och förslag i fritext men de återfinns i kursvärderingen samt tolkas och beaktas av respektive delkursansvarig lärare. 
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Tillämpad fysiologi och träningslära (EEB): går tydligt igenom de fyra lärandemålen vid kursintroduktion, och sedan är de två delexaminationerna uppdelade i fyra tydliga delar som studenterna examineras på. Man måste vara godkänd på alla fyra delar för att bli godkänd på kursen. Tränarskapets didaktik 2 (DW). Kursen är viktig för att få studenterna att praktiskt hantera ledarrollen med individ och grupp. Studenterna är också mycket nöjda med såväl lärandeaktiviteter som examinationsuppgifter för utveckling av didaktisk förmåga. Studenterna önskar i lärandeaktiviterna laborera än mer med "cases" i de olika områden som gås igenom och kombinera egna laborationer med än mer diskussioner. Dessa synpunkter är något vi lärare tar med oss i planering inför nästa omgång av kursen. Litteraturen bör också vässas. Idrottspsykologi1 (UT). Överlag bra aktivitet och examinerande seminarium höll hög nivå. Resultatet på tentan är inte imponerande med tanke på att det är en hemtenta som ger dem gott om tid. Vi examinerar lärandemålen i två seminarier och genom en hemtentamen.Få verkar ha köpt kursboken. Rörelselära (KD, med underlag från egen utvärdering). Överlag är studenternas betyg på kursen relativt höga och jämfört med vt19, innan covid, har poängen för undervisningsmetodik stigit. Studenterna upplever överlag att det nya upplägget med distansföreläsningar, återkopplingar, duggor och problemlösningar i grupparbetsform, har fungerat bra, de är positiva över att använda självvärdering vid grupparbetet. Flera studenter uttryckte att det var bra med schema-lagda grupparbeten. Ett flertal studenter önskar att kursen gavs under en längre tid, så de fick tid att smälta materialet. En del anser att undervisningens nivå har varit för hög men fler studenter än vt19 anser att nivån är lagom nu. Studenter som anser att tentamen var för svår tenterar att ge lägre poäng på kursen överlag men det finns ingen korrelation mellan antal studietimmar och om man tyckte nivån var för hög. Tyvärr finns ett antal studenter som inte anser att kursen givit intresse att studera ämnet vidare. Det finns en stark korrelation mellan detta intresse och i vad mån man anser att kursen är relevant för framtida yrkeslivet men spridningen på dessa frågor är dock stor. Min uppfattning är att studenterna på tränarprogrammethar en mer positiv inställning än hälsopedagogerna, även om det inte gick att särskilja dem i den anonyma utvärderingen. 
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: 
	reflections on the courses research base and links with the world of work: 
	other countries and of international circumstances: 
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Kursen Idrottsvetenskap II, inriktning tränarskap 30hp ska utgå som helkurs. Tillämpad fysiologi och träningslära. Ska ej ges igen. Tränarskapets didaktik 2. Fler "case" i de olika områden som gås igenom samt kombinera egna laborationer med mer diskussioner samt översyn av litteraturen. Idrottspsykologi 1. Samläsning med Specialidrott är en utmaning eftersom T-klassen kommer att få Idrottspsykologi 2 med mer tillämpad idrottspsykologi nästa år medan Specialidrottarna "bara" får teorier i denna kurs. Vi har ju inte tagit in nya klasser i specialidrott så det problemet försvinner på sikt.Rörelselära. Överlag fungerar kursen bra. Det nya upplägget med ”flipped classroom” har varit uppskattat från studenterna, och det har givit läraren mer tid att förklara det som har varit svårt. Det kan vara en anledning till att så många fler har fått VG på kursen. De studenter som har svårast med logiskt och abstrakt tänkande har anser att kursen är svår. Att sänka kurskraven tror jag inte är tillrådligt, eftersom kursen då skulle komma alltför nära grundskolenivå. Däremot vore det mycket önskvärt att sprida ut kursen under två perioder, snarare än att, som nu, ge den under en. Det skulle ge studenterna bättre möjligheter att smälta materialet och därför troligen öka genomströmning samt det upplevda intresset av kursen. Dessutom skulle följande åtgärder kunna stärka studenternas upplevelse av relevans och intresse för kursen, samtidigt som de skulle kunna stimulera dem som inte lägger tillräcklig tid och fokus på studierna till en bättre studieinsats;• Att från undervisande lärares håll exemplifiera med ytterligare praktiska tillämpningar gentemot områden av intresse för studenternas framtida arbetsfält. • Att tydligare förklara och motivera att kursen avser ge en teoretisk förståelse som ska ligga till grund för praktiska tillämpningar i senare kurser. • En tydligare allmän deklaration från GIH om studiekrav och studenternas eget ansvar för sina studier och att spärregler efterlevs.
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
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