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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 r r en  el et | Suggestions for measures r e rse 
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Övriga kommentarer | Additional comments 

Datum | Date Kursanalysen sammanställd av | The course analysis was written by 


	Kursnamn  Course name: Idrottspsykologi
	Kurskod  Course code: FAIPS1
	Kurstillfälleskod  Instance code: 21215
	Omfattning  Credits: 15 hp
	Termin  Semester: HT21
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 44.8%
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 29
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 20
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 3/0
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 3
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: 
	time it was given: - Jonna Nilsson Horre tog över kursansvaret från Sanna Nordin-Bates 

- Fokus på prestation, dvs perfektionism och ätstörningar, minskade för att göra utrymme för mer fokus på det psykofysiologiska perspektivet med tre nya föreläsningar: Physical exercise & psychological well-being, Physical exercise & the brain, och, Exercise Behaviour & Adherence

- Kursen gavs online pga covid
	Starka sidor  Strengths: - Studenterna var nöjda med kursen i stort (M= 4.1, SD= 0.8). 

- Studenterna var även särskilt nöjda med administrationen av kursen (M=4.2, SD=0.7) och den digitala studiemiljön (M=4.1, SD=0.5). De var också särskilt nöjda när det gäller förväntningarna i relation till lärandemålen (M=3.7, SD=0.9), och graden som litteraturen (M=4.1, SD=0.9), lärandeaktiviteterna (M=4.2, SD=0.6) och examinationen (M=3.9, SD=0.8) har hjälpt till att uppnå lärandemålen.
- Studenterna var även nöjda med återkopplingen från lärarna på kursen (M=3.8, SD=0.9) och anser att de själva tagit stort ansvar för sitt eget lärande (M=4.4, SD=0.9).

- Studenterna har varit mindre nöjda med kursinformation före kursstart (M=3.2, SD=1.3). En student uppmärksammar i fritextsvaren att kursen borde ha annonserats med engelska som undervisningsspråk, vilket är helt riktigt och något som bör rättas till framåt. En annan student noterade att kursen gavs på distans även om restriktionerna då tillät undervisning på campus. Å andra sidan lyfter flera studenter att det var bra att kursen gick online i fritextsvaren. 
- Studenterna var också mindre nöjda med kursens omvärldsperspektiv (M=3.3, SD=1.1), internationella perspektiv (M=2.8, SD=1.1), hållbar utveckling (M=2.2, SD=0.8) och jämställdhetsperspktivet (M=2.9, SD=1.1)

- I fritextsvaren lyfts även flera positiva aspekter (bra tempo och upplägg, bra lärare, tydliga och intressanta föreläsningar) och gällande förslag till utveckling lyfts att man bör överväga att dela upp 3h-lektionerna, fler lärandeaktiviteter på lektionstid och fler praktiska exempel på teorier. 
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: - Kursen ska annonseras med engelska som undervisningsspråk och utannonseras även på den internationella webben. Dan Wiorek arbetar med att ändra i relevanta beslut så att Johan Liedström kan agera på det. 
- När det gäller information innan kursstart föreslås att man på Kursinfo ger information om eventuella möjligheter att genomföra kursen på distans, så att studenterna kan planera efter det. 

	between teaching activities examinations and learning outcomes: - Kursen fungerade väl online
- Flera studenter på årets kurs studerade vid RIU och för dessa var kursens online-format särskilt passande
- Lärandemålen, lärandeaktiviteterna och examinationerna är väl i linje med varandra 

	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: - Inga särskilda förslag
	reflections on the courses research base and links with the world of work: - Kursen har en genomgående koppling till forskning, både vid läraktiviteterna och i den rekommenderade läsningen
- Arbetlivsanknytningen är särskilt god i kursens andra del, där studenterna får praktisk erfarenhet av att utforma psykologiska profiler och träningsprogram inom idrotten


	other countries and of international circumstances: - Kurslitteraturen är på engelska
- Stora delar av kursen ges på engelska
- Kursen kommer ges på engelska i framtiden

	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: - Kursen kommer i framtiden ligga på institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, och Charlotte Downing kommer ta över kursansvaret. Därmed föreslås att kursen går tillbaka till ett fokus på psykologi med prestationsfokus. Föreläsningarna som var nya för i år utgår därmed. Notera att det kommer finnas behov att åter införa föreläsningar på exempelvis perfektionism och ätstörningar.
- Undervisningsspråk ska ändras till engelska.
- Undervisningen föreslås ske på campus som huvudregel men med möjlighet att genomföra vissa delar på distans för studenter som har behov av det.
- Vid campusundervisning föreslås att föreläsningarna återkommer mer regelbundet men på färre dagar (t.ex. torsdagar och fredagar) för att underlätta för de studenter som önskar kombinera med andra studier/arbete. 
- Inga förändringar föreslås för examinationerna.

VIKTIGT! 
- Fördelning av poäng för kursens två delar (Idrottspsykologi, en introduktion & Tillämpad idrottspsykologi) ska ändras så att de vägs lika, dvs där varje del ger 7.5 hp. Detta är motiverat utifrån att kursen är upplagd så att fokus på de båda delarna är likvärdigt, både i läraktiviteter och exmination. 
- I kursplanen måste man även lägga till hur betyg på de två momenten vägs ihop till ett slutligt kursbetyg, vilket för närvarande fattas. Regeln ska vara att man måste få G på båda examinationer för att få G på kursen, och VG på båda examinationer för att få VG på kursen. 

	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Datum1_af_date: 14 Feb 2022
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Jonna Nilsson Horre


