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Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys

Programmet går för första gången. Av denna anledning har inga förändringar genomförts sedan
tidigare år.
Detta kurstillfälle, uppföljning (dokumentation av kursuppföljning arkiveras med kursanalys)

Studenterna upplever att de i hög grad har fått tillräcklig information om kursplanen och
upplägget. De har även haft god kännedom om vilka krav som gällt för kursen, och upplever att de
fått god information av kursledare och lärare. De upplever även att administrationen kring kursen
fungerade väl, att kursen har varit varierande vad gäller arbets-och undervisningsformer och att
samverkan mellan lärare har fungerat bra. Vidare har lärarnas kompetens värderats högt och man
har även tyckt att lärarna har kompletterat varandra på ett bra sätt i kursen.
Studenterna har även upplevt att de har haft möjlighet att kunna påverka kursens genomförande.
Kurslitteraturen har upplevts som den har behandlats på ett bra sätt, och i stort upplevdes som
begriplig och relevant i förhållande till kursmålen. Examinationsformerna har upplevts som ett
lärtillfälle för de allra flesta och ansågs även garantera en likvärdig bedömning. Den övervägande
delen av de svarande upplever att deras kritiska tänkande har utvecklats samt att de utvecklat
sina teoretiska kunskaper på ett bra sätt. Utöver de kursrelaterade målen, visade kursvärderingen
att 2/3 av kursdeltagarna upplevde att kursen i stor utsträckning bidragit till en personlig
utveckling.
I stort var studenterna nöjda eller mycket nöjda med kursen, där samtliga av de svarande ansåg
att kursen som helhet höll en hög eller mycket hög kvalitet. Samtliga instämde även helt eller till
stor del att kursens mål har uppfyllts och att de fått en ökad kompetens inför sitt kommande yrke.
Med utgångspunkt i den allmänt positiva bilden av kursens upplägg och genomförande, finner vi i
nuläget ingen anledning att göra några större ändringar i kursen för tillfället.
I de öppna frågorna framkom dock förslag på smärre förändringar kopplat till specifika
kursmoment. Framförallt vill man ha extra föreläsningar, och då framförallt i idrottshistoria.
Därutöver framkom en stark önskan att bibehålla de praktiska momenten och lägervistelsen i
kursen och till viss del att försöka tydliggöra kopplingarna till idrott i delkursen humanbiologi.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt

Till nästa år planerar vi att lägga in ytterligare en lektion i idrottshistoria samt be föreläsarna i
delkursen Humanbiologi att försöka stärka kopplingarna mellan människans anatomi och fysiologi
och idrott.
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