
                                                                         

Kursrapport IL215c 2021 

 
 

 
Bakgrundsinformation 
 
Kursens namn: Idrott och Lärande: Rum kropp och Samhälle 
Termin: 
Ladokkod: L1218 
Kursansvarig: Mats Johnsson 
Antal registrerade studenter: 18 
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen:13+10 muntlig 
 

Genomförande Sätt X 
 

Föregående kursrapport är kommuni-
cerad i samband med kursstart 
 

X 

Tidig dialog om förväntningar på kur-
sen 
 

X 

Formativ kursvärdering 
 

X 

Summativ kursvärdering 
 

X 

Återkoppling till studenterna  X 

 
 
Utvärderingsformer 
Studenterna gjorde först en SWOT analys via Zoom och därefter en digital utvärdering i Artologic. 
Vidare har det skett dialog löpande under kursen var 14:e dag. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 
En majoritet av studenterna upplever kursen som intensiv, men att belastningen ändå har varit rimlig. En 
tydlig planering av kursen och Canvas strukturen med arbetsgång har hjälpt. Studenterna uppskattar 
strukturen på kursen med studentseminarier innan de träffar föreläsaren. Mängden litteratur/artiklar upp-
levs som rimlig. Koncentrerad undervisning i dans får lovord. Friidrotten hade för stora inslag av kollegialt 
lärande och tog för mycket utrymme. Betyg och bedömning följdes inte upp tillräckligt och seminariet 
borde haft mer av konkreta exempel. Litteraturen i bollspel innehåller kränkande delar ur genusperspektiv! 
OL-banläggning kunde lika gärna tagit plats i en park eller annan närmiljö. Litteraturen i detta moment är 
alltför inriktad mot föreningsidrott. Väl många moment sista veckorna. 
 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering 



Strukturen på kursen upplevs som bra. Strukturen med studentseminarier bra. Bra Canvassida. Bra med 
förberedande teamtider inför examinationer. Litteraturlistan måste ändras/kompletteras. Kursledaren har 
varit väl tillgänglig och lagom många möten med temagrupperna. På grund av pandemin har en del av de 
praktiska momenten ansamlats vid de sista veckorna. 
 
 
 
Analys 
Fortsätta med strukturen på schema och Canvas/examinationerna. Sprida belastningen än mer. Utse te-
maansvariga som har tydlig koll på Canvasinformationen/tema. Lämna in begäran om ny och förändrad 
litteratur som saknats. Bra med studentkommunikationen var 14e dag. Kursen har många delar och ar-
betslaget är stort. 
 
Åtgärdsplan 
Sprida belastningen än mer. Litteraturlistan skall uppdateras. Lista gjord och sänds till kursplanegruppen 
på IDV. Viktigt bibehålla medarbetare i kursen för kontinuitet.  
 
Förslag till revidering av kursplan 
Revidering av litteraturlistan 
 
. 


