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Bakgrundsinformation 
 
Kursens namn: Perspectives on sport in a changing world 
Termin: ht 2021 
Ladokkod: IV603G 
Kursansvarig: Karin Book 
Antal registrerade studenter: 14 
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 0  
 

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 (men ingen 
fyllde i) 

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. Under sista kursveckan hölls en muntlig kursutvärdering i samband med att kompeten-
ser från första terminen summerades. Då uppmanades studenterna också att fylla i den skriftliga utvärde-
ring som öppnades samma dag. Trots elektroniska påminnelser via Reflex fanns det ingen rapport att 
ladda ner efter att utvärderingen stängt. Detta får tolkas som att ingen fyllt i utvärderingen. 
 
Förändringar sedan föregående kurstillfälle 
Kursen gick helt och hållet på distans, p g a Corona, detta år liksom föregående.  
 
Ett av de examinerande momenten hade tagit bort inför höstens kurstillfälle, nämligen essän. Portfolion 
utgjorde således enda examinationen. En annan förändringar var att kursansvarig hade mindre undervis-
ning och att portfolion rättades av andra än kursansvarig.  
 



Utifrån synpunkter som inkommit tidigare år har vi kompletterat migrationsperspektivet med fler perspektiv 
med koppling till integration och inkludering. Vi har bytt ut en av gästföreläsarna, vilket gav tydligare prak-
tiska perspektiv. I år var gästföreläsarna från EOS Care och Helamalmö. 
 
Nedan presenteras synpunkter som inkom under den muntliga avslutande utvärderingen.  
 
 

Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 

I stora drag verkar studenterna nöjda med kursens upplägg och innehåll.  

Studenterna påtalar att de har utvecklat sitt kritiska tänkande, att de blivit mycket mer reflekte-
rande och ifrågasättande.  
 
Studenterna ställer sig väldigt positiva till att få arbeta med ett eget case, som de själva valt. 
 
De var överlag nöjda med undervisningen och berömde särskilt de två gästföreläsarna.  
 
Kursen länkar bra till framförallt Addressing Challenges. Däremot tycker de att det är svårt att 
skilja på denna kurs (IV603) och den parallella governancekursen. 

Angående rättningen av portfolion så nämns att det är problematiskt när olika lärare rättar olika 
delar och att tydligare betygsindikationer på de olika inlämningarna varit önskvärt.  

Sammanfattning av lärarlagets utvärdering 
Överlag har kursen flutit på bra. Kursen ligger väl i linje med lärandemålen. Innehållet upplevs 
som relevant. Lärarlaget har tillsammans lagt upp kursen och uppgifterna. Studenterna har varit 
intresserade och engagerade.  
 
Analys 
I stora drag är kursinnehållet bra, intressant och nytt för en del av studenterna. Portfoliouppläg-
get var uppskattat, men måste ev förtydligas både gällande instruktioner och rättning.  
 
Vi måste förtydliga de två parallella kurserna. 
 
Åtgärdsplan 

• Arbeta igenom portfolioupplägg/instruktioner och rättningsmall. 

• Fundera på om litteratur/undervisning om socialt entreprenörskap ska inkluderas. 

• Kommunicera med kursansvarig för den parallella kursen. 


