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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 III
	Kurskod  Course code: TATRÄ6
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 30 
	Termin  Semester: vt 22
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 16
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 8 
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 2 kvinnor/13 män
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 8
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: 
	time it was given: Hållbart ledarskap och Mästerskapscoachning: (Göran Kenttä)
Båda kurserna hade slagits ihop med respektive fristående kurser.

Formtoppning ur ett multidisciplinärt perspektiv: (Alexander Ovendal)
Fler obligatoriska moment vilket resulterade att fler studenter var på plats vilket i sin tur visade sig i stort antal godkända studenter.
Detta året hade man slagit ihop delkursen ”Tränarskap III, TATRÄ6, Formtoppning ur ett multidisciplinärt perspektiv 7,5 hp” med den fristående kursen ”FAFORM Formtoppning ur ett multidisciplinärt perspektiv 7,5 hp”. Fler externa studenter som samläste med våra "egna" studenter.

	Starka sidor  Strengths: Optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv:
Bra med inspelade föreläsningar som kunde tittas/lyssnas på flera gånger. Även bra med seminarier där instuderingsfrågor gicks igenom och diskuterades. 
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Hållbart ledarskap och Mästerskapscoaching:
Öka inslaget av parasport i båda kurserna och fortsätta uppdatera kurslitteratur
Optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv:
Inför vårens kurs skedde byte av kursansvar och det skedde väldigt sent vilket ledde till försenad kursstart samt försenad
information till studenterna. Detta kommer dock inte att upprepas nu när kursansvaret är fastställt i god tid inför nästa kurs-
omgång. Grupparbetet var mindre uppskattat då ett flertal studenter inte deltog aktivt varpå övriga gruppmedlemmar blev
stående med allt arbete. Detta moment behöver ses över inför nästa kursomgång.

Formtoppning ur ett multidisciplinärt perspektiv: 
Kursen kommer inte finnas kvar nästa år
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Hållbart ledarskap och Mästerskapscoaching:
Värdefullt med fysiska träffar och bra närvaro på kurserna. En utmaning när kurserna slås ihop med fristående kurser är att studenterna har olika förkunskaper när de går in i kursen. Tidigare år har det alltid funnits en ambition att ”krydda” innehållet med någon internationell gästforskare alternativt elittränare som kan dela sina erfarenheter. I linje med detta har Janne Ferner i dialog med kursansvarig bjudit in någon aktuell elittränare som gästföreläsare. I år var det en nybliven kvinnlig förbundskapten från simförbundet.
Optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv:
Med tanke på det sena bytet av kursansvar så får genomförandet av kursen ändå betraktas som god. Studenterna fick ta del
av alla planerade lärandeaktiviteter, även om det var under kortare tid. En del studenter upplevde att förväntningarna inför
examinationen var oklara men trots det var det en majoritet av studenter som efter ordinarie tentamen och ordinarie omprov
uppnådde G eller VG i betyg. Inför kommande kursomgång bör dock förväntningarna tydliggöras ytterligare. 

Formtoppning ur ett multidisciplinärt perspektiv: 
Goda resultat, d v s många studenter fick godkänt på delkursen. Kopplingen mellan föreläsningarna och examination till lärandemålen var god.  Värdefullt med fysiska träffar 
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Hållbart ledarskap och Mästerskapscoaching: 
Fortsätta att uppmärksamma och problematisera professionsutvecklingen utifrån manliga och kvinnliga normer samt ”inclusion and diversity”, och ta hänsyn till detta i samband med valet av litteratur samt gästföreläsare.

	reflections on the courses research base and links with the world of work: Hållbarhet och Mästerskapscoaching: 
Båda kurserna har tydlig och stark forsknings- och arbetslivsanknytning. Göran Kenttä jobbar 50 på RF och Janne Ferner jobbar 50 % på Svenska Fotbollförbundet. Dessutom delger Susanne Johansson sitt unika och betydelsefulla avhandlings- och forskningsområde med hög relevans för tränarskapet inom mästerskapscoachning. Janne Ferner och Karin Hägglund har genomfört intervjuer för pilot-projekt om ledarutveckling som i framtiden blir användbart på kursen.
Optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv:
Kursen har starkt forskningsanknytning och berör ett flertal aspekter som är relevanta för arbetslivet.
Formtoppning ur ett multidisciplinärt perspektiv: Mycket god

Formtoppning ur ett multidisciplinärt perspektiv: 
	other countries and of international circumstances: 
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Hållbart ledarskap och Mästerskapscoaching:
Inga förslag

Optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv:
Inga utöver det som redan nämnts.
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Janne Ferner
	Datum1_af_date: 220830


