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Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 15

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 31

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 61%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Vi har omarbetat examinationuppgiften. Två nya lärare har haft hand om kursen med ett förändrat
lektionsupplägg. Kursen har varit indelad i flera olika avsnitt, grundläggande träningsprinciper, uthållighet,
styrketräning, snabbhet, koordination.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-24

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, 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.

Examinationsuppgiften är ny för detta kurstillfälle och kan förtydligas något. Vissa begrepp var svåra att förstå för studenten
och här kan vi förtydlga ytterliggare till nästa kurstillfälle. Passet med styrketester kan vi försöka lägga tidigare i kursen så
studenten har med sig detta i skrivarbetet. Styrkepasset med David Eliasson var uppskattad och flera önskade mer av
honom. I kursen prestationsutvecklingsstrategier i coachingprogrammet kommer vi ha mer av honom vilket kommer att
fungera som en progression. Vi har försökt att koppla de flesta pass till sjuksköterskestudenterna, det går till en viss del.
Kursen vänder sig framförallt till programstudenterna. 
Vi har genomfört en skriftlig gruppvärdering och i denna värdering kom det bland annat fram att vissa studenter tyckte
examinationsuppgiften var bra och tydlig medan andra tyckte den var rörig och svår att förstå. Nästan samtliga tyckte att
arbetsbelastningen på kursen har varit lagom. Flera tycker att kursen har ökat deras kompetens för sitt kommande yrke.
Dock tycker sjuksköterskestudenterna att det inte har gjort det så mycket utan mer på ett personligt plan. Flera vill har fler
lektioner. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi ska förtydliga examinationsuppgiften ytterliggare. Se över hur de olika momenten ligger så att studenterna får med sig
viktiga delar i god tid till sitt skrivarbete. Vi fundrar på att lägga till examinerande tillfällen på våra praktiska pass, dels för att
öka på kunskapandet samt få fler att deltaga på alla praktiska pass. Vi tycker att fler har haft hög frånvaro på våra praktiska
pass. Vi ska se över kurslitteraturen till nästa tillfälle.

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.


