
                                                                         

Kursrapport L1344, 2020 

Idrott och Lärande: Rum kropp och Samhälle 

 
 

Bakgrundsinformation 
 

Kursens namn: Idrott och Lärande: Rum kropp och Samhälle 
Termin:Vt-2020 
Ladokkod:L1344 
Kursansvarig:Mats Johnsson 
Antal registrerade studenter:24 
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen:8 online+20 på plats på Zoom 
 

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  x 

 
 
Utvärderingsformer 
Studenterna fick vid kursstart aktivt ta del av kursplanen och hur kursen är uppbyggd. Bra återkoppling på 
detta. En veckovis återkoppling skedde i form av ett möte på Zoom en gång/vecka. Elektronisk 
utvärdering på kurssida Canvas. Muntligt möte på Zoom vid kursslut. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 
 Examinationsformerna ses övervägande som bra och relevanta. Mkt god forskningsanknytning. Bristande 
dialog mellan lärare och studenter pga av ovanan att arbeta on-line. Högt studentinflytande genom 
veckoträffarna. Kursens innehåll känns relevant. Lärmiljöer kändes mindre relevant av en del studenter. 
Väl många moment i kursen. Rörig struktur i kursguiden. Tidsmässigt låg en del föreläsningar väl långt 
ifrån tentamenstillfällen. Bra med de inslag som var intensiva och med tentamen direkt efter. Dåligt med 
förinspelade föreläsningar. Rättning och feedback kan utvecklas. Studenternas arbetsbelastning väl hög. 
Svårt med dansundervisning digitalt. Genus och Orientering lyfts som svag undervisning. 
 



 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering 
 
Problematiskt att skapa ett sammanhållet schema med så många moment i kursen. Bra spridning av 
examinationerna. Läraktiviteterna bra, men teman kopplat till examinationer behöver förtydligas. 
Kursguide förenklas och göras tydligare. 
 
 
 
Analys 
Kursen ses som rolig och utmanande samt relevant för det framtida yrket. Väl många moment i en och 
samma kurs. 
 
Åtgärdsplan 
Se över kursstruktur och se om det går att göra sammanslagningar av moment. Sträva efter block som 
arbetas färdigt innan nya moment startas. Då arbetsbelastningen verkar ha varit väl hög bör mängd 
litteratur och olika moments innehåll ses över. 
 
Förslag till revidering av kursplan 
Förtydliga examinationerna i kursplanen. 
. 

 

 


