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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: Tränarakap II
	Kurskod  Course code: TATRÄ4
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 30
	Termin  Semester: VT 22
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 38%
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 34
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 23 (2022-08-15)
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Organisation: 11 G, 17 VG, Ledarskap: 11 G, 17 VG, Idrottspedagogik: 16 G, 11 VG, Idrottspsykologi: 3 U, 15 G, 7 VG
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 2 män, 3 kvinnor
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: Det har delvis varit samma lärare på delkurser. Har inte fått någon rapport från idrottspedagogik men troligtvis 4 män och 3 kvinnor
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 2 personer
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: Inte fått rapport från Idrottspedagogik men troligtvis 6 personer
	time it was given: Ledarskap pågick under hela vårterminen, 4 perioder. I Organisation var friluftsdelen borttagen och istället låg en observationsdel i den delkursen.Idrottspsykologi II:Endast mindre ändringar:- Uppdatering av artiklar i litteraturlistan- Något förtydligad text i kursplanenIdrottspedagogik, ingen uppgift
	Starka sidor  Strengths: Kursinformation: 2,9Administration: 2,3Tillgång till litteratur: 3,7Tillgång till lokaler: 4,1Digital studiemiljö: 3,8Förväntningar relaterat till Lärandemål: 3,0Kurslitteratur: 3,3Lärandeaktiviteter: 3,2Examinationer: 2,8Integration teori & praktik: 3,1Studentinflytande: 3,5Eget ansvar: 4,2Återkoppling: 3,1Dialog: 2,6Progression: 2,8Sammanfattad nöjdhet: 2,2Det finns fritextsvar som ger feedback och där några är nöjda men många är kritiska till både kursupplägg och medstudenters insatser.    
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Tydligare struktur på kurser och undvika att examinationer sker samtidigt på parallella kurser. Jämnare arbetsbelastning.Tidigare schema på Time edit.Jag deltog vid kursstart och gav information som även fanns på canvas det var relativt få där och det kan förklara delar av missnöje och bristande kommunikation. Mer och tydligare information behövs. Det finns en del synpunkter på Idrottspedagogiken men jag har inte fått synpunkter från ansvarig lärare.Studenterna är delvis kritiska till kursen i sina kommentarer men även till varandras närvaro och insatser under kursen. Ökad närvaro skulle underlätta kommunikation och undervisning
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Ändra upplägget på Ledarskap till att istället ligga under 2 perioder. Utveckla observationer av grupper i Organisationskursen.   För idrottspsykologin:- Bra koppling mellan lärandemål, aktiviteter och examinationsuppgift (målsamverkan)- Arbetsbelastningen upplevs av vissa studenter som högre än för andra delkurser och kurser på T-programmet
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: 
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Idrottspsykologi:Hög forskningsanknytning med genomgående många referenser till aktuell forskningHög arbetslivsanknytning med genomgående många förslag, tips och övningar att direkt tillämpa i sin idrottspraktik
	other countries and of international circumstances: Organisation och ledarskap: För att vara relevant för GIH kopplas det mesta till svenska förhållandenIdrottspsykologi: Genomgående internationellt perspektiv på forskning och därmed (indirekt) på idrott i andra länder
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Dela in terminen i delkurserSe till att schema finns tillgängligt så tidigt som möjligtFör jämställdhet mellan de som är tränare och ej tränare så bör kanske de schemalagda tiderna vara mer konsekventa (t.ex. alltid eftermiddagar).Säkerställa en jämnare arbetsbelastning mellan delkursernaFortsatt ha idrottspsykologin på halvfart
	Övriga kommentarer  Additional comments: Trots upprepade försök att få info från kursen i Idrottspedagogik så har inget svar inkommit.Tränarprogrammets upplägg har reviderats och större förändringar kommer att ske.
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Ulrika Tranaeus
	Datum1_af_date: 22/8/19


