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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 10

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Se över antalet examinationer. Önskemål fanns också att samla likartade examinationer, för att ge den
studerande mer och större utrymme för förberedelser. 

Ågärder: Antalet examinationer har setts över och bland annat minimeratas något. Likaså har vissa moment
flyttats så att den efterföljande examinationen legat närmare i tiden. Formen för salstentamen har också ändrats,
då de studerande deltagit i ett projekt med fokus på digital tentamen. Något som studenterna efter samtal verkar
ha upplevt som positivt.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-09-05

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn, 30 hp (IDGAL2)
Kursansvarig: Maria Busk Madland





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.

Samtliga studenter som svarat på enkäten (6 av 10 studerande) anser att kursen utvecklat deras kunskaper, färdigheter och
förmågor utifrån kursplanens mål i hög eller mycket hög utsträckning. Likaså att de vid examinatiosntillfällena fått möjlighet
att visa detta i samma utsträckning. De studerande upplever även att de fått ett professionellt och mycket tillmötesgående
bemötande av lärarna i kursen. Någon student har även nämnt vikten av att erbjuda examinationstillfällen där en
barngrupp står till förfogande, något som gjorts vid flera tillfällen i kursen. Detta har också flera studenter poängterat
muntligt i samband med examinationstillfällena som genomförts med en barngrupp.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

I kursvärderingen har det inte framkommit att studenterna önskar några förändringar. Däremot skall kurslitteraturen ses
över. Examinationstillfällena med barngrupper kommer också att finnas kvar och ev. utökas i största möjliga mån.

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


