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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 forskningsanknytning, koppling teori/praktik och 
hur studenter förbereds att möta förändringar i arbetslivet | The teachers’ reflections 
on the course’s research base, connection theory/practice, and how students are prepared 
to deal with changes in the working life

Lärares reflektion kring hur internationella perspektiv och verksamhet bidrar till att 
stärka kursens kvalitet | The teachers’ reflections on how international perspectives and 
activities enhance the quality of the course

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 inritkning II
	Kurskod  Course code: LAIDI2
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 30
	Termin  Semester: VT22
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 39% (59 av 150)
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 144
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 50
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Kursen består av fem delkurser, varav två delkurser har genomfört omprov i slutet av augusti varför dessa inte resultat är rapporterade i Ladok. 54 studenter har underkänt betyg i en eller två delkurser. 40 har underkänt betyg i tre eller fler delkurser. 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 10 kvinnor/20 män 
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 6
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: I de idrottsdidaktiska delkurserna saknas disputerade lärare. 
	time it was given: Under VT20 och VT21 led kursen svårt av att bedrivas i huvudsak på distans. Eftersom lärandeaktiviteterna under dessa terminer endast genomfördes på distans har det varit stora skillnader i lärandeaktiviteterna mellan VT21 och VT22. Värt att notera att alla delkurser i olika stor utsträckning har utvecklat sina lärandeaktiviteter, så till vida att erfarenheter, upplägg och lärandeaktiviteter har tagits tillvara från "distansterminerna". I övrigt har litteratur uppdaterats, lärandemål har reviderats och en tydligare kommunikation (möten för alla delkursansvariga) har inititerats. (Under VT20 och VT21 har alla lärare varit svårt tyngda av att ställa om all undervisning.) 
	Starka sidor  Strengths: Det är endast 39% av studenterna som har svarat varför det är vanskligt att dra alltför stora slutsatser av studentutvärderingen. (Två av delkurserna har gjort en egna utvärderingar.) Att utvärdera en kurs á 30 hp med fem delkurser är inte helt lätt. Många av studenternas åsikter berör en specifik delkurs. Tillgången till lokaler är de nöjda med. Lärandeaktiviteterna är de mycket nöjda med (45% i mycket hög grad, 35% i hög grad). 22% av studenterna är nöjda med kursen i mycket hög grad och 44% i hög grad. 
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Inom samtliga frågeområden finns möjligheter till utveckling. Vad som behöver utvecklas skiljer mellan delkurserna och kanske till och med mellan lärare. På kursnivå finns utvecklingsmöjligheter inom den digitala studiemiljön och inom adminstration. Det blir också svårt för studenterna när flera delkurser ligger parallellt. I denna kurs finns det dock flera innehåll som är årstidsberoende eller beroende av andra aktörer. Ur ett lärandeperspektiv vore det att föredra att bara ha två delkurser parallellt.   Vad gäller fritextsvar är det svårt att se något tydligt mönster. Utvärderingarna kommer lämnas till delkursansvariga som ett stöd i utvecklingsarbetet. 
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Alla fem delkursansvariga har lämnat in underlag till kursanalysen. Generellt är lärarna nöjda med delkursernas genomförande. Det finns dock utvecklingsmöjligheter i de olika delkurserna, men det skiljer mellan delkurserna. 
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Lärarna lyfter fram att det är en homogen lärargrupp, vilket borde åtgärdas med strategiska åtgärder.  Vad gäller studenterna är det en ojämn fördelning av kvinnor och män, vilket också borde leda till strategiska åtgärder. För att främja jämställdhet och motverka diskriminering genomförs i flera delkurser löpande diskussioner i grupperna om olika aspekter av pedagogik och kursens lärandemål på ett nyanserat och inkluderande sätt. 
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Forskningsanknytning genom kurslitteraturen (refererade läroböcker och vetenskapliga artiklar), tydlig koppling mellan teori och praktik i samband med lärandeaktiviteter,  
	other countries and of international circumstances: Engelsk kurslitteratur och vetenskapliga artiklar på engelska används i viss omfattning.
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Med tanke på att kursen består av fem delkurser är det svårt att ge förslag till åtgärder för kursen som helhet. En önskan är dock att examinator/kursansvarig fortsätter att träffa de delkursansvariga inför och efter kursen. Den nya strukturen i Canvas kan förhoppningsvis leda till att studenterna tycker att det blir lättare att använda Canvas, men implemneteringen kommer kräva en del arbete av lärarna. 
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Fredrik Svanström 
	Datum1_af_date: 22/08/31


