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Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa 
studenternas inflytande i detta arbete. I Beslut om modell för systematiskt utbildningsnära kvalitetsarbete 
vid LS (UTB 3.1-2017/410) framgår det att kursrapporter utgör underlag för programnämndernas arbete 
med att systematiskt följa upp kvaliteten i programmet i dess helhet. 
 
I beslutet Kursutvärderingsprocessen vid Fakulteten för lärande och samhälle (UTB 3..2.2-2018/479) 
framgår vad som gäller för kursrapport inklusive återkoppling till studenter. 
 
Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation/nyckeltal, en sammanfattning av studenternas kursvär-
deringar samt analys och åtgärdsplan tillsammans med eventuella förslag på revidering av kursplanen.  
 
Kursrapporten publiceras i anslutning till annan information om kursen. 
 
Bakgrundsinformation 
 
Kursens namn: Idrott för ämneslärare II 
Termin: VT2021-IF184F-16172 
Ladokkod:  
Kursansvarig: Annika Henrikson 
Antal registrerade studenter: 1 
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 0 
 

Genomförande Sätt X 
 

Föregående kursrapport är kommuni-
cerad i samband med kursstart 
 

Ingen gick 
denna därav 
fanns ingen att 
delge 

Tidig dialog om förväntningar på kur-
sen 
 

X 

Formativ kursvärdering 
 

X 

Summativ kursvärdering 
 

X 

Återkoppling till studenterna  X 

 
 
Utvärderingsformer 



Eftersom det varit en student i denna kurs har jag som kursledare haft en regelbunden dialog med studen-
ten.  
 
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 
Studenten har bara läst två moment i kursen för att komplettera tidigare studier. Därav har studenten bara 
gjort sina moment och inte varit så engagerad. 
 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering 
För lärarlaget har jag fått informera att studenten ska vara med och jag har varit en förstärkning av studen-
ten så att hen inte glöms bort. Med denna hjälp har det fungerat bra. 
 
Analys 
Svårt att använda detta material och analysera på. Eftersom studenten bara läst två moment är det inte så 
mycket att säga mer. 
 
Åtgärdsplan 
Viktigt att det står i ansökan att det är heltidsstudier och att merparten av undervisningen kräver fysisk 
närvaro. 
 
Förslag till revidering av kursplan 
Nej  
. 


