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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 28

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förtydliga examinationsuppgiften. Se över de olika kursmomenten så studenterna får med sig kunskaper till att
skriva examinationsuppgiften. Se över om vi kan ha de praktiska momenten som examinerande tillfällen då dessa
moment har haft hög studentfrånvaro. Se över kurslitteraturen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-02-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Träningslära, 7.5 hp (IDGCC3)
Kursansvarig: Claes Nyberg





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

12 av 28 studenter har besvarat kursvärderingen. Kursen har utvecklats markant de senaste två åren. Nytt för i år är att
studenterna har inlämning av examinationsuppgiften fyra dagar efter seminariet. Detta har uppskattats av studenterna då
de har fått med sig kunskaper av varandra från seminariet som de har nytta av i sin examinationsuppgift. Då har de även
hunnit bearbetat de moment som vi har gått igenom i slutet av kursen i sina arbeten. Vi har haft en gästlärare i kursen som
har undervisat i styrketräning. Som vid förra kurstillfället uppskattades detta av studenterna och de vill har mer av praktisk
styrketräning. Inom ramen för kursens omfattning finns inget utrymme för detta, men de studenter som läser i
coachingprogrammet får en fördjupning i stryketräning till våren i kursen prestationsutvecklingsstrategier. Efter en lång
diskussion oss lärare i mellan beslutade vi att inte ändra examinationsuppgiften. Vi lärare i kursen tycker att den fungerar
väl och har varit noga med att gå igenom uppgiften muntligt med studenterna vid ett flertal tillfällen under kursen. Vi kopplar
även föreläsningar till hur examinationsuppgiften ska kunna genomföras. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi behöver ändra om upplägget på de praktiska momenten. Styrketräning med gästlärare och styrketesterna behöver
genomföras före juluppehållet för att studenterna ska ges möjlighet att ta del av kunskaperna i god tid före de skall skriva
examinationsuppgiften. För övrigt behåller vi samma kursupplägg vid nästa tillfälle, då vi vill utveckla det nuvarande
upplägget och höja kvaliteten i kursen vidare.

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


