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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: Idrott, didaktisk inriktning IV, gymnasieskolan, 30 hp - Kursvärdering, programkurs_IBGID4. 
	Kurskod  Course code: IBGID4
	Kurstillfälleskod  Instance code: IBGID4
	Omfattning  Credits: 30 hp
	Termin  Semester: 4
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 9/26
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 26 enl LADOK
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 13 (10 G och 3 VG)
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Få studenter kvar till sista hela kursen 30 hp 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 4 kvinnor 9 män
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 3 (gästlärare vid en delkurs)
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: 
	time it was given: Ny delkursansvarig för humnabiologin. 
	Starka sidor  Strengths: Studenter uppskattar de didaktiska inslagen i delkurserna. Ex. Idrott hälsa välbefinnande II, Idrottsdidaktik, Deltagande och motivation. Studenterna skriver i delkursutvärderingarna att litteraturen måste läsas i sin helhet, att läsa i tid och att planera sina  studier. Vidare skriver studenterna att man uppmanar kommande studenter att gå på alla undervisningspass och ta emot handledning. 
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Rörigt med Canvas och schema, otydligt gällande humnabiologins upplägg och innehåll. Långa undervisningspass i idrott häls  
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Få studenter och låg genomströmning. Mycket heterogen studentgrupp vad gäller intresse och engagemang. 
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Själva innehållet i delkurserna diskuteras och problematiseras utifrån kön likabehandling. Däremot skulle rekrytering av studenter kunna vara mer riktat mot fler kvinnor.  
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Några av studenterna vill studera vidare inom lärarprogrammet.  
	other countries and of international circumstances: Få perspektiv inom detta området tas upp av det som framkommer av kursutvärderingarna. Här skulle ytterligare insatser kunna göras inom delkurserna.  
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Öka det internationella perspektivet och perspektiv på jämställdhet i relation till lärande. 
	Övriga kommentarer  Additional comments: Programmet har föreslagtis att läggs ned på sikt. Bra kurs enligt studenterna vid den muntliga utvärderingen. 
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Britta Thedin Jakobsson 
	Datum1_af_date: 22/7/5


