Mall för kursrapporter vid Malmö universitet
Reviderad vid Utbildningsberedningens möte 24 november 2015.

Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att
säkerställa studentinflytandet. Strukturen för kursutvärdering beskrivs i Policy för kvalitetsbygge:
kursutvärdering Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation/nyckeltal, en sammanfattning av
studenternas kursvärderingar samt analys och åtgärdsplan tillsammans med eventuella förslag på
revidering av kursplanen. Kursrapporten publiceras i anslutning till annan information om kursen.
Bakgrundsinformation
Kursens namn:Globalisation, Sport and Health
Termin:International master, year 1.
LadokkodHT2018-:IV602G-L1021
Kursansvarig:Kutte Jönsson
Antal registrerade studenter: 19
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen:3
Genomförande

Sätt X

Föregående kursrapport är
kommunicerad i samband med
kursstart
Tidig dialog om förväntningar på
kursen
Formativ kursvärdering
Summativ kursvärdering

X

Återkoppling till studenterna

Utvärderingsformer
Endast en summativ kursutvärdering är genomförd, digitalt via Canvas.
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar
Av de tre svaranden anser majoriteten av dem att kursens olika delar uppfyller nivåerna 4-5 på den
sexgradiga skalan. Det finns undantag från detta, som vid de muntliga presentationerna som
hamnade på 3 medan möjlighet till kritisk reflektion hamnade på nivå 6.

Sammanfattning av lärarlagets utvärdering
Någon sådan har inte genomförts på ett systematiskt sätt.
Analys
Med utgångspunkt från studenternas utvärdering, framträder en relativt positiv bild. Men den är inte
invändningsfri. Det framkommer att det finns saker vi behöver arbetar vidare med. Ett sådant exempel
har med struktur att göra. En tydligare struktur efterfrågas, samtidigt som kursen tycks ha varit
uppskattad. Denna uppfattning avviker inte från lärarlagets bild av kursen. Däremot uttrycks
uppskattning för kursens innehåll.

Åtgärdsplan
Det är tydligt att lärarlaget behöver se över vissa delar i kursen, kanske i synnerhet när det kommer till
strukturen. Detta kommer att ske inför nästa gång kursen ges.
Förslag till revidering av kursplan
Några konkreta förslag på revidering av kursplanen är ännu inte aktuell. Dock kan det inte uteslutas att
sådana kommer att göras.

