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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 
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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 
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	Kursnamn  Course name: Sport management III
	Kurskod  Course code: SBSM11
	Kurstillfälleskod  Instance code: 21276
	Omfattning  Credits: 30
	Termin  Semester: VT22
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 33
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 46
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 30
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 5 kvinnor / 5 män
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 7
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: 
	time it was given: Delkursen "Arbets- och organisationspsykologi" har bytt namn till "Utveckling av idrottsorganisationer" och det psykologiska innehållet i delkursen har tonats ned till förmån för det organisationsteoretiska. En organisationsanalys infördes också i denna delkurs. Därutöver är det endast mindre ändringar, så som revideringar i kurslitteraturen, som har gjorts. 
	Starka sidor  Strengths: 1. Kursens organisation.2. Kurslitteratur.3. Examinationer.4. Grupparbeten och praktiska inslag.
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: 1. Tillgång till kurslitteratur. 
	between teaching activities examinations and learning outcomes: Kursen är inkörd och fungerar på många sätt bra. Det finns tydliga kopplingar mellan lärandemål, läraktiviteter och examinationer. Inom enstaka delkursen har lärares kommunikation med studenterna lämnat en del övrigt att önska.I vissa delkurser har det varit en hel del kurskrav vilka är tunga att hantera administrativt. Införandet av fler praktiskt orienterade inslag, så som organisationsanalysen i SBSM11-5, har fallit väl ut. Studenterna verkar tillägna sig innehållet enklare och inslag som dessa är mycket uppskattade av studenterna. 
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: Inom denna kurs arbetar vi redan medvetet med denna fråga. Exempelvis genom att:1. Sätta samman och variera grupper avseende kön, etnicitet, ålder och akademisk förförståelse. 2. Använda en mångfald av exempel i undervisningen, exempelvis gällande vilka idrotter och personer som vi refererar till. 3. Tillämpning av anonyma tentor där möjligt. 
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Dessa anknytningar är väl utvecklade i detta fall. 
	other countries and of international circumstances: Kursen omfattar:1. Internationell litteratur2. Undervisning och litteratur med internationella perspektiv. ... i rimlig omfattning.  
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: 1. Utveckla kommunikationen mellan lärare och studenter i vissa delkurser. 2. Minska mängden kurskrav och använd resurserna som krävs för att hantera dessa till mer produktiva insatser. 3. Fortsätt att utveckla de teoretiskt förankrade praktiska inslagen och arbetslivskopplingen. Exempelvis genom problem-/utmanings-baserat lärande, gästföreläsningar, temadagar med externa gäster samt studiebesök och examinationsuppgifter med inriktning mot faktiska idrottsversamheter.  4. Se över möjligheterna i att bryta ner kursen i fyra delkurser om 7,5 hp.5. Integrera SBSM11-1 och SBSM11-2 så att innehållet passar SM-studenterna bättre. 6. Tillämpa anonyma tentor så långt det är möjligt. 
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Joakim Åkesson
	Datum1_af_date: 2022-06-15
		2022-06-30T12:38:34+0000




