
 
                                                                    

Kursrapport: Kroppsligt lärande och rörelseförutsättningar (15hp) 

 
Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa 
studentinflytandet. Strukturen för kursutvärdering beskrivs i Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering 
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: Kroppsligt lärande och rörelseförutsättningar (15hp) 
Termin: Höstterminen 2019 
Ladokkod: IL 213c 
Kursansvarig: Linda Liljedahl 
Antal registrerade studenter: 29 studenter 
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 6 studenter 
 

Genomförande Sätt X 
 

Föregående kursrapport är kommunicerad i samband med kursstart x 

Tidig dialog om förväntningar på kursen x 

Formativ kursvärdering x 

Summativ kursvärdering x 

Återkoppling till studenterna   

 
 
Utvärderingsformer 

Få studenter har svarat på summativ kursutvärdering (6%) 

Bra dialog med studenterna under kursen 

Få (endast 2 studenter) deltog på fysisk kursutvärdering, men med en bra dialog och värdefulla synpunkter 

inkom 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 

Undervisningen 

Studenterna är överlag nöjda med kursens struktur och lyfter fram att det var bra med viss blockläsning. 

Studenterna lyfter också att det var värdefullt att synpunkter från första kursen i huvudämnet togs tillvara 

på i den andra kursen, tex mer läshänvisningar till föreläsningarna. 

Studenterna skulle vilja ha mer tid i idrottslärans olika praktiska moment i kursen. Dessa har uppfattats 

som mycket lärorika och bra. 

SI-tiden upplevdes som mycket bra och SI-ledarna fick mycket beröm. 

 

 



Tentamen 

Tentamensformerna varierade och bra. Studenterna vittnade om att de började att läsa på inför tentamen 

för sent. Hemtentamen upplevs som stressig. 

 

Litteratur 

Överlag bra och relevant litteratur i kursen. 
 
 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering 

I stort har kursen uppfattats som bra med goda arbetsformer och tentamen. Viss blockläsning planerades 

och har uppfattats som positiv. Grunden för tentamen bra men några tentamensformer bör ändras till nästa 

år. Vissa lärandemål behöver redigeras i förhållande till innehållet i kursen 
 
 

Analys 

Viss revidering av kursplanen vad avser bedömningsform och lärandemål 

Inom varje område finns detaljplanering som kan utvecklas och varje arbetslag ser över detta inför hösten 

2020 

 

 

Förslag till revidering av kursplan 

Behöver arbetas fram i lärarlaget. 


