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Bakgrundsinformation 
 
Kursens namn: Perspectives on sport in a changing world 
Termin: ht 2019 
Ladokkod: IV603G 
Kursansvarig: Karin Book 
Antal registrerade studenter: 18, varav 18 aktiva 
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 3 
 

Genomförande Sätt X 
 

Föregående kursrapport är kommuni-
cerad i samband med kursstart 
 

första gången 
kursen ges 

Tidig dialog om förväntningar på kur-
sen 
 

x 

Formativ kursvärdering 
 

x 

Summativ kursvärdering 
 

x 

Återkoppling till studenterna   

 
 
Utvärderingsformer 
Vid första kurstillfället diskuterade kursansvarig såväl kursupplägg som studenternas förväntningar på kur-
sen med studenterna. I samband med undervisningstillfällen under kursens gång inhämtades synpunkter 
från studenterna. I samband med slutseminariet under sista kursveckan hölls en muntlig kursutvärdering. 
Då uppmanades studenterna också att fylla i den skriftliga utvärdering som öppnades samma dag. Endast 
tre studenter fyllde i denna. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 
I stora drag verkar studenterna nöjda med kursens upplägg och innehåll. De uppskattar de varierande 
undervisningsformerna och lärmomenten: föreläsningar, gästföreläsningar, lärarledda seminarier och 
workshops, studentledda workshops, etc. De tyckte dock att det var synd att studiebesöket tvingades stäl-
las in. Kursen har en god koppling mellan teori och praktisk verklighet.  
 
I den muntliga utvärderingen lyfte studenterna bland annat fram följande: 
-Kursen introducerade perspektiv som flera studenter inte tidigare stött på. Blev en ögonöppnare. 
-Intressanta fältstudier. 



-Urbaniseringsperspektivet intressant. 
-Hård bedömning av uppgifterna. 
-Efterfrågar tydligare instruktioner för portfolion. 
 
De tre skriftliga (summativa) utvärderingarna gav betyget 5 (av 6) beträffande lärandemåluppfyllelse i kur-
sen. I övrigt fick kursen medelhöga till höga betyg av de som besvarade utvärderingen, men med tanke på 
den låga svarsfrekvensen fyller den skriftliga utvärderingen ingen direkt funktion. Dock tar vi med oss föl-
jande kommentar: 

“I would appreciate more study visits and seminar how to work and deal with Pestle/Swot analysis. We 
were also discussing just about integration of refugees and everything went around them (I understand, 
that it's big deal in Sweden and other countries), but for example in Czech we don't have any, so I would 
like to see it from another perspective.” 

 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering 
Överlag har kursen flutit på bra. Kursen ligger väl i linje med lärandemålen. Innehållet upplevs som intres-
sant och nytt (i alla fall för det studenter som inte studerat idrottsvetenskap i Sverige). Dock visade det sig 
vid några tillfällen att integrationsperspektivet skapar en del meningsskiljaktigheter och olika synsätt som 
skaver.  
 
Examinationerna kräver många timmar. 
 
Analys 
I stora drag är kursinnehållet bra, intressant och nytt för studenterna. Portfolioupplägget var uppskattat 
men bör utvecklas ytterligare.  
 
De flesta studenterna nådde upp till godkänd nivå på sina texter men få nådde höga betyg. 
 
Åtgärdsplan 
Vi måste arbeta med att utveckla portfolioinstruktionerna ytterligare och att ge mer stöd i att arbeta med 
PESTLE och SWOT. Kanske också tillvarata studenternas olika erfarenheter och kulturer på ett tydligare 
sätt. 


