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	Namn på program  Name of study programme: Sport Management Programmet
	Programme code: P4304 (SH)
	Instance code: (Saknas)
	Credits: 180 hp
	Start semester: HT2020
	Svarsfrekvens programvärdering  Response rate programme evaluation: Genomförs på GIH HT21.
	Termin  Semester 1: 49
	Termin  Semester 1_2: 
	Termin  Semester 3: 43
	Termin  Semester 2: 
	Termin  Semester 6: 31
	Termin  Semester 8: 
	Termin  Semester 10: 
	within the study programme: Programmet genomförs i samarbete med Södertörns högskola (SH) där studenterna antas. GIH ansvarar för hälften av programmets kurser, 90 av 180 hp. GIH:s kurser består av tre kurser, Sport Management I (SASM11), Sport Management II (SASM22) och Sport Management III (SASM33), vilka är indelade i 3-5 delkurser. Kurserna följer inte terminerna, utan delkurserna är förlagda till olika terminer enligt följande: SASM11 startar under HT och avslutas under VT, och SASM22 samt SASM33 startar under VT och avslutas under HT.I dessa tre kurser har studenterna utvärderat varje delkurs genom att fylla i en elektronisk enkät via Sunet Survey. Delkurs-ansvariga lärare har därefter genomfört en delkursanalys med utgångspunkt i de elektroniska student-utvärderingarna. Slutligen har examinatorn för hela kursen sammanställt en kursanalys med utgångspunkt i studenternas delkurs-utvärderingar och delkurs-lärarnas delkurs-analyser.Södertörn och GIH genomför gemensamma programråd med studenterna 2 gånger per termin där ansvariga lärare och studentrepresentanter från de olika årskullarna deltar. Vid Södertörns högskola genomförs även så kallade "Outro-intervjuer" med avgående studenter - vilket inkluderar Sport Management-studenterna. Under VT21 har Södertörn även gjort en intern utvärdering av Sport Management-programmet som helhet. Ovan nämnda kursutvärderingar, sådant om framkommit under programråden, Södertörns interna utvärdering av SM-programmet, samt studierektors samlade intryck och erfarenheter under det senaste året ligger till grund för denna programanalys. SASM22 och SASM33 som startade VT21 avslutas under HT21 och kommer då att utvärderas i sin helhet i enlighet med det nya kvalitets-uppföljnings-systemet. SASM11 som startar nu under HT21 kommer att utvärderas när kursen avslutas under VT22. Programmet i sin helhet har inte utvärderas genom studentenkät vid GIH under våren 2021. De delar av programmet som är förlagda till GIH kommer dock att utvärderas i samband med att SASM33 avslutas under HT21.
	Programmets starka sidor  The programmes strengths: 1. Lärarna: I flera delkurser vid GIH vittnar studenterna om kunniga och engagerade lärare.2. Lärarlaget: Vi är en liten kärna av engagerade lektorer som kan fokusera och samarbeta för att göra SM-programmet till en så bra utbildning som möjligt. 3. Relevant forskning: Det genomförs och har genomförts en hel del forskning vid GIH som är relevant för, och kommer ut i, undervisningen inom programmet.4. Studenterna: En relativt stor andel av studenterna är engagerade, klarar av kurserna och fullföljer utbildningen.5. Idrottsvetenskap & Företagsekonomi: Programmets kombination av Idrottsvetenskap och Företagseknomi är en klar konkurrensfördel för programmets studenter. De får en tydlig "spets" genom det företagsekonomiska jämfört med andra Sport Management-utbildningar i landet. De får också bredare möjligheter såväl när det gäller arbetsmarknad som vidare studier jämfört med studenter som enbart läser Idrottsvetenskap/Sport Management eller Företagsekonomi. 6. GIH & SH: Studenterna får erfarenheter av att studera såväl vid en liten som en stor högskola - med dess respektive för och nackdelar. Ett problem är att studenterna upplever att de har nära kontakt med lärare och andra studenter vid GIH, medans de känner sig anonyma och betydligt mer "ensamma" på SH.7. Populärt program med högt söktryck, vilket ger studentgrupper där sannolikheten är hög att de flesta klarar av högskolestudier på ett bra sätt. 8. En utbildning som ligger rätt i tiden då den riktar sig mot framtida ledare, adminsistratörer och utvecklare av en växande gren av underhållningsindustrin. 9. Ibland kan det vara svårt för studenterna att tolka och förstå hur lärarna använder bedömningskriterierna vid examinationer. 
	the programme: 1. Se över programmets innehåll och progression: Det finns ett behov av att se över och uppdatera/utveckla programmets innehåll och progression, såväl avseende lärandemål, innehåll, läraktiviteter, som examinationer och litteratur.2. Öka inslagen av praktiska tillämpningar av relevans för den framtida professionsutövningen: I vissa delkurser har studenterna efterfrågat mer praktiska tillämpningar/laborationer så att de kan utveckla färdigheter som förväntas av dem i det kommande yrekeslivet.3. Öka kopplingarna till omvärlden: Studenterna efterfrågar mer kopplingar till det som händer inom idrottens värld utanför högskolorna. Detta kan göras genom fler gästlärare, fler inslag av praktiska moment utanför högskolan i kurserna.4. Hantera oengagerade lärare: I vissa delkurse har det uttryckts missnöje med engagemanget från vissa lärare. Detta har påtalats i samtal med vissa av dessa lärare och några av dem har lämnat undervisningen i programmet. 5. Rekrytera undervisande lärare som också forskar inom "Idrottens organisation och ledarskap": De undervisande lärare som är forskningsaktiva forskar i första hand inom "Idrotten i samhället". En forskande gästlektor/professor inom området är ett alternativ. 6. Utveckla studenternas möjlighet att fortsätta och läsa masterutbildning i idrottsvetenskap vid GIH. 7. Se över hur vi ska hantera kurserna i Idrottsjuridik framöver. Dessa är beroende av externt inhyrd kompetens.8. Kommunikationen mellan ansvariga för programmet på SH respektive GIH har försämrats under VT21, främst pga. pandemi och omorganisation på GIH. Detta ska förbättras med start HT21.  9. Diskutera hur vi ska formulera och arbeta med bedömningskriterier vid examinationer. 
	implementation and results of the study programme: 1. På det hela taget genomförs programmet på ett bra sätt. 2. Studenterna är engagerade, klarar av kurserna, tar examen och är nöjda.3. Lärarna är kompetenta och engagerade - men skulle behöva bli några fler. 4. Innehållet i utbildningen är relativt väl genomarbetat, uppdaterat och relevant - men kan och ska ses över och utvecklas. 5. Relationerna inom lärarlaget är goda, allt mer stabila och integrerade - och det finns goda förutsättningar för utvecklingen av ett "väloljat maskineri" där vi stöttar och pushar varandra i vårt arbete. Vi behöver dock en eller två medarbetare till för att kunna driva utvecklingsarbete också. 6. Samarbetet med SH fungerar väl - men kan bli bättre.7. Pandemin har hanterats på ett föhållandevis gott sätt - men såväl lärare som studenter var slitna och trötta på att hemarbete under slutet av vårterminen. 8. GIH:s omroganisation har tagit mycket av medarbetarnas fokus - på bekostnad av programutveckling (gäller särsklit för oss som är både biträdande prefekter och studierektorer). 9. Rutiner och adminstration kring programmet kan bli avsevärt mycket bättre, effektivare och stabliare - så att lärarna kan fokusera mer på undervisning och mötet med studenterna. 10. Utbildningen behöver öppnas upp mer mot, och integreras mer med, idrotts-omvärlden (idrottsrörelsen, idrottsbranschen och den offentliga idrotts-sektorn).  
	attainment of the programme outcomes: Det finns en tydlig progression (fördjupning) inom programmets kurser - dels mellan kurserna Företagsekonomi A, B och C som läses på SH och dels mellan kurserna Sport Managment I, II och III som läses på GIH. SH genomförde en utvärdering av SM-programmet under VT21, vilken inkluderade en analys av hur ingående utvalda generella examensmål behandlas inom programmets kurser. Denna visade att utbildningen som helhet på täcker in målen på ett tillfredställande sätt. Det gäller såväl målen inom områdena "Kunskap och förståelse" och "Färdighet och förmåga", som inom "Värderingsförmåga och förhållningssätt". Tyngdpunkten i utbildningen ligger dock i första hand på målen inom i första hand "Kunskap och förståelse" och i andra hand inom "Färdighet och förmåga". Åtgärder har nyligen vidtagits för att öka inslagen av Färdighet och förmåga i kurserna vid GIH, ett arbete som ska fortgå under det kommande året. Det finns också anledning att, i den kommande progressions-översynen och -utvecklingen, särsklit noga följa upp hur ingående målen inom området "Värderingsförmåga och förhållningssätt" behandlas, samt hur detta kan utvecklas framöver. Det har också blivit uppenbart hur viktigt det är att ansvariga lärare från GIH och SH arbetar närmare varandra vid utvärderingar som dessa framöver - eftersom de som genomförde utvärderingen vid SH inte fullt ut kunnat tolka kursmålen i kursplanerna, och som en konsekvens undervärderat omfattningen av innehåll kopplat till området "Värderingsförmåga och förhållningssätt". Som exempel kan nämnas att detta behandlas ingående i GIH:s delkurser om ledarskap. Oavsett är det viktigt att kursplanerna gås över så att de tydligare framgår hur de motsvarar såväl de generella som de specifika examensmålen.
	available for the study programme rooms digital tools administration etc: De delar av programmet som är förlagda till GIH har relativt goda förutsättningar och resurser. Programmet behöver dock  ytterliggare personella resurser då vi som undervisar om programmet har lite tid över för det utvecklingsarbete som också behöver göras.  Pandemin har självklart inneburit utmaningar och problem. Samtliga av dem har dock hanterats på ett, under förutsättningarna, bra sätt. Pandemin har också tvingat fram en utveckling som vi kan tillvarata och bygga vidare på framöver. Inte minst gäller detta hur vi använder olika typer av IT-verktyg i utbildningen. Förhoppningsvis kan vi framöver tänka mindre att Campus- respektive Distans-undervisning är ett motsatspar framöver - och mer att de kan kombineras för att skapa en bättre utbildning. Omorganisationen på GIH har inneburit vissa problem - med friktion mellan institution och UFA, brist på tydliga rutiner under övergångsperioden, samt svårigheter att hitta relevant och korrekt information. Studieadministratörer på institutionsnivå är en positiv utveckling. IT-systemen har periodvis fungerat dåligt. Detta gäller framförallt studenternas tillgång till Canvas. Dessa problem ska enligt IT-avdelningen vara åtgärdade och fungerar förhoppningsvis bättre framöver.De äldre teoretiska undervisningslokalerna, ex. 1505 och 1506 skulle behöva en översyn, uppfräschning och uppdatering. Det behövs till exempel nya projektorer, datorer, skrärmar och uttag till studenternas laptops/telefoner.  
	programmes links with the world of work: Programmets arbetsmarknadsanknytning bedöms vara god. Forskning visar med jämna mellanrum på behovet av professionella och välutbildade chefer, ledare, specialister, administratörer och utvecklare inom idrottsområdet. Det finns en bredd av olika yrkesroller på arbetsmarknaden av relevans för utexaminerade Sport Managment-studenter. Det finns ingen systematisk undersökning av efterfrågan på Sport Managment-utbildade personer på arbetsmarknaden, men upplevelsen är att denna har ökat stadigt det senaste årtiondet. Vi som arbetar inom Sport Management-programmet får relativt ofta och med jämna mellanrum information om tidigare studenter som har fått relevanta och kvalificerade arbeten inom sektorn. I sammanhanget kan det vara värt att poängtera att programmet inte kan ses som en professionsutbildning då det inte riktar sig på en specifik profession. Studenternas examen i företagsekonomi gör dem särskilt konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden jämfört med andra Sport Managment-utbildade presoner. 
	the content as well as the implementation of the study programme: Programmet har ett relativt omfattande internationellt innehåll, såväl gällande undervisning som litteratur. Med detta sagt är det något som kan, bör och ska utvecklas framöver i samband med den progressionsöversyn som ska påbörjas under hösten 2021.I vissa fall, särsklit innan den nya triologin av Sport Managment antologier fanns att tillgå, var problemet snarare att det saknades litteratur om Sport management i en skandinavisk/svensk kontext. 
	and social welfare perspectives on development: De kurser som ges vid GIH kan ses som tillhörande tre teman: (1) Idrotten i samhället, (2) Organisation och ledarskap (management) inom idrott, samt (3) Idrottsjuridik. Inom främst temat Idrotten i samhället behandlas social hållbarhet och sociala utvecklingsperspektiv ingående, exempelvis gällande inkludering, exkludering, avhopp, diskriminering, trakasserier, jämlikhet, jämställdhet, rättvisa, fair play, etc. Även temat Organisation och ledarskap har ett tydligt hållbarhetsperspektiv och det tydligaste uttrycket för detta att programmet har en delkurs med titelt "Hållbart ledarskap" (här behandlas såväl hållbart ledarskap av den egna organisationen som ledarskap för hållbar utveckling i samhället). 
	promote gender equality and prevent discrimination: 1. De exempel som lyfts inom programmet bör vara varierade så att de tilltalar ett brett spektra av studenter med olika intressen (dvs. att inte bara använda internationell klubbfotboll för män som exempel).2. Undervisande lärare bör arbeta för att inkludera och engagera ett så brett spektra av studenter som möjligt - och inte låta vissa grupper dominera undervisningssituationerna. 3. Vi bör i större utsträckning reflektera över hur programmet marknadsförs så att vi får ett brett spektra av människor med olika bakgrund som söker sig till utbildningen.4. Vid olika former av formativa och summativa utvärderingar bör det ställas frågor om studenterna har upplevt att de själva eller andra har behandlats ojämställt, orättvist eller diskriminerande. 5. Agera när vi får signaler om diskriminering samt ojämställd eller orättvis behandling. 
	analysis: Under det senaste året har följande större förändringar genomförts:1. Flera delkurser har fått fler moment med praktiska tillämpningar, exemeplivs delkurserna "Idrott och media", "Utveckling av idrottsorganisationer", samt "Ledarskap inom idrottsorganisationer". 2. Bokprojektet där tre antologier om Sport Management  för blivande Sport managers har producerats är genomfört, under ledning av GIH:s Åsa Bäckström, samt med bidrag från flera andra medarbetare från GIH. Detta innebär tillgång till mer uppdaterad, sammanhållen och relevant kurslitteratur för programmet. Dessa böcker har lagts i kursernas litteraturlistor. Därutöver har kurslitteraturen uppdaterats i flera andra kurser och delkurser. 3. Innehållet i delkurserna Utveckling av idrottsorganisationer (tidigare Organisation och ledarskap 1), Ledarskap inom idrottsorganisationer (tidigare Organisation och ledarskap 2) och Hållbart ledarskap har setts över och utvecklats. Delkurserna innehåller nu mer organisationsteori och mindre organisationspsykologi. Det finns nu också tydligare skillnader på innehållet i de olika delkurserna.  4. Södertörns högskola har vidtagit åtgärder för att underlätta övergången från GIH till SH, bland annat genom att hålla samman SM-studenterna som en grupp, samt att de får nära kontakt med en lärare, när de har första delkursen på SH. 
	Förslag till åtgärder inom programmet som helhet  Suggestions for measures: 1. Progressions-analys. Programmets innehåll och progression ska analyseras, bland annat för att undersöka om: (1) det finns behov att byta ut eller uppdatera innehåll, (2) kursernas innehåll är ömsesidigt uteslutande och bygger vidare på varandra på ett ändamålsenligt sätt, och (3) kurserna behandlar generella och specifika examensmål på ett tillfredställande sätt. 2. Progressions-utveckling. Programmets innehåll och progression ska utvecklas baserat på resultaten av progressions-analysen. 3. Initiering av samverkansnätverk för programmet. Under hösten 2021 kommer de första stegen tas för att skapa ett samverkansnätverk för programmet, omfattande relevanta idrottsorganisationer i utbildningens omvärld - inom såväl ideell, kommersiell som offentlig sektor. Tanken är att nätverket ska kunna användas för praktiska tillämpningar av programmets innehåll. Det finns också möjlighet att rekrytera en referensgrupp för programmet inom ramarna för nätverket. 4. Utreda och besluta om hur beroendet av extern kompetens i Idrotts-juridik-kurserna ska hanteras på ett hållbart sätt framöver. .5. Utveckla marknadsföringsinsatser för att få fler sökande studenter, samt större mångfald bland dessa.6. Fortsätt utveckla kurserna rörande organisation och ledarskap så att innehållet i större utsträckning behandlas utfrån olika perspektiv - exempelvis pedagogiska, psykologiska, sociologiska etc. Det har tidigare varit en tydlig slagsida mot de psykologiska.  7. Dra större nytta av GIH:s kompetens gällande "det pedagogiska ledarskapet". Problemet här är att kompetensen finns, men är inte tillgänglig pga. lärarbrist inom dessa områden. 8. På längre sikt ersätta den kompetens-lucka, främst gällande idrottshistoria, Leif Yttergren lämnar efter sig när han går i pension.
	Övriga kommentarer  Additional comments: Antalet sökande till programmet har sjunkit med ca 25 % mellan HT20 och HT 21 (gäller såväl det totala antalet sökande som antalet 1:a hands-sökande). Nivån HT21 är dock sammma som HT19. Vi behöver analysera vad minskningen kan bero på och eventuellt vidta åtgärder inför antagningen inför HT22.
	Programanalys sammanställd av  Programme analysis written by: Joakim Åkesson, Studierektor för Sport Management-programmet vid GIH. 
	Datum2_af_date: 2021-08-27


