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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: Sport management II
	Kurskod  Course code: SASM22
	Kurstillfälleskod  Instance code: 21158
	Omfattning  Credits: 30
	Termin  Semester: v+h 21
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 4
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 42
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 32
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Varje delkurs har 37-39 studenter som genomfört delkursen, men på hel kursnivå är siffran 32. 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 50/50
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: Åtta personer har varit lärare på den här kursen, fyra kvinnor och fyra män. 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 6
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: Sex av de åtta har minst doktorsgrad, dvs 75%. 
	time it was given: Joakim Åkesson har som nyanställd bidraget med en del ändringar inom ledarskapskurserna, varav en delkurs går i denna  kurs. Det är helt nödvändigt då programmet i och med den nya organisationen förlorat personal. Förändringar på personalsidan har även haft en inverkan i delkursen Idrott, etik och socialt ansvar. Det är alltså främst personalfrågan som har haft en inverkan på genomförandet och innehållet i kursen. 
	Starka sidor  Strengths: Relevant kurs med viktigt innehåll. 
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Innehållet kan förtydligas och förstärkas. 
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Några lärandemål i etikkursen passar bättre i kursen om ledarskap och hållbarhet. Konstruktiv länkning (constructive alignment) är relativt tydlig i samtliga delkurser. 
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Schemalägga utvärdering för att fånga upp frågorna. 
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Direkt relevans och anknytning finns. 
	other countries and of international circumstances: Svenska förhållanden är det som har största fokus och störst relevans, men internationella fall tas upp i alla delkurser. 
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Revision av kurslitteratur till senare publikationer kommer att ske i idrottsjuridik. Delkursen om etik kommer att formeras om mot regler och rättvisa. Innehåll flyttas till den tredje ledarskapskursen. Den här ledarskapskursen renodlas mot ledarrollen. Kursplanen behöver revideras för att fånga upp och sjösätta dessa förändringar. 
	Övriga kommentarer  Additional comments: Den här kursens delkurser har självvärderats av respektive lärargrupper och i dessa analyser framkommer mer ingående kommentarer. Delkurserna i idrottsjuridik har dock bara en lärare.
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Åsa Bäckström
	Datum1_af_date: 220117


