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Bakgrundsinformation 
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Antal registrerade studenter: 14 
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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 kursintroduktionen presenterades såväl som diskuterades kursupplägg och studenternas förvänt-
ningar på kursen. Under kursens gång tillfrågades studenterna om deras synpunkter. Under sista kurs-
veckan hölls en muntlig kursutvärdering i samband i samband med att kompetenser från första terminen 
summerades. Någon rapport från Reflex fanns inte att ladda ned. Detta får tolkas som att ingen fyllt i ut-
värderingen. 
 
Förändringar sedan föregående kurstillfälle 
Likt föregående år gick kursen helt och hållet på distans p.ga Corona.  
 
Det gjordes inga planerade förändringar i kursen, men ett moment med gästföreläsare från det Internat-
ionella Bordtennisförbundet blev inställt.  
 
 

Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 



Det generella intrycket var att studenterna har varit nöjda med kursen och dess upplägg.  

Studenterna pekade på olikheterna i upplägg och krav på självständighet jämfört med andra ku-
rer inom programmet, men också att det gavs möjlighet till lärar- såväl som kollegialt stöd under 
den undersökande uppgiften.  
 
Om än svårt till att börja med – utan inlämningar – så uppfattades upplägget som mycket lärorikt 
och förhoppningsvis förberedande inför andra året. 

De uppskattade att först få presentera sitt resultat av den examinerande kursuppgiften, få feed-
back och därmed få möjligheten att förbättra uppgiften innan inlämning. 

De var nöjda både med undervisningen av IDV-personal och gästföreläsare från Open Univer-
sity, UK. De beklagade dock sig över att de hade gått miste om gästföreläsaren från det Internat-
ionella Bordtennis Förbundet. 
 
Kursen ansågs bjuda på många nya perspektiv, men de tyckte att det ibland var svårt att skilja 
på denna kurs – IV604G – och den parallella kursen IV603G. 
 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering 
Överlag fungerar kursen bra. Upplägget levererar mot lärandemålen. Innehåll och upplägg upp-
skatta och upplevs som relevant.  
 
Analys 
Kursinnehåll uppfattas som bra, intressant och för vissa studenter som något helt nytt. Ytterli-
gare tydlighet behövs för att studenterna ska medvetengöras om vilken av de två parallellkur-
serna som är vilken, men även hur de med hjälp av IV604G kan öka sin förståelse för parallell-
kursen IV603G. 
 
Åtgärdsplan 

• Kommunicera mer med kursansvarig för den parallella kursen IV603G inför och under 
kurserna. 

• Göra en gemensam introduktion av IV603G och IV604G 


