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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 18

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen har inte getts tidigare och därför finns inte heller några förslag på förändringar.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-09-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - musiklärare, 7.5 hp (MUAL14)
Kursansvarig: Ragnhild Sandberg Jurström





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

De fem studenter som har svarat på enkäten verkar i mycket hög till hög utsträckning ha kunnat utveckla de kunskaper,
färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. De har i mycket hög till hög utsträckning fått möjlighet
att visa om de har uppnått de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. Nedlagd tid
för arbete i kursen har bland de svarande studenterna varierat mycket, från mer än 40 till till mindre än 20 timmar. Slutligen
har studenterna upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig personal som professionellt och mycket tillmötesgående
(4 st) och professionellt och tillmötesgående (1 st). 

Trots att så få studenter har svarat på enkäten är helhetsintrycket att de har varit nöjda med kursen. Framförallt gäller det
kopplingen till det kommande självständiga arbetet på avancerad nivå, i form av uppgifter som var relevanta för och direkt
kopplade till den kommande studien. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Om och hur kopplingen till det kommande självständiga arbetet kan utökas eller göras tydligare kommer att ses över. En
första introduktion till såväl kursen Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete som Självständigt arbete 2 kommer att göras i
slutet på september under ht 2016. Därigenom kan tanke- och planeringsarbetet för det självständiga arbetet påbörjas till
viss del redan under höstterminen, vilket också kan underlätta genomförandet av den vetenskapliga kursens innehåll och
uppgifter. En uppmaning till studenterna att redan i den vetenskapliga kursens början planera vad som ska undersökas i
Självständigt arbete 2 kan underlätta för dem i denna nästkommande kurs. 

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


