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Kurskod: IDGL03

Anmälningskod: 25399

Termin: HT-15

Startvecka: 201535

Slutvecka: 201603

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 10

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 20

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 25%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-25

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3, 30 hp (IDGL03)
Kursansvarig: Albrecht Jung





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Som kursvärderingen visar så är studenterna mycket nöjda med den idrottsdidaktiska utbildningen som de har fått. Det
finns i nuläget inga behov att förändra kursernas innehåll eller struktur. Det som vi tänkte utveckla är en tidigare
introduktion i forskningsmetodik och även utöka antalet undervisningstillfällen för att förbereda studenterna bättre på
uppsatsskrivadet. Det framkomm mycket tydligt i olika sammanhang att studenterna känner sig mycket väl förberett på den
kommande professionen som idrottslärare. Att bara 5 studenter är klara vid analystillfället beror på att vi har ett
uppsatsseminarium den 23 mars och att en del studenter har inta lämnat in sina slutversioner av uppsatserna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det som vi tänkte utveckla är en tidigare introduktion i forskningsmetodik och även utöka antalet undervisningstillfällen för
att förbereda studenterna bättre på uppsatsskrivadet.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.

2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.


