
Grunddata från Ladok
Kurskod: MUGL22
Anmälningskod: 37599
Termin: VT-22
Startvecka: 202203
Slutvecka: 202207
Studietakt: 100%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 17

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Se över vilka seminarier och workshops som ska behållas och hur vi organiserar detta i kursen.
Behåll avstämningstiden instrumentgruppvis varje fredag.

Detta har setts över och seminarier har genomförts i vecka 6 och 7. Avstämningstider med
instrumentgrupper har också genomförts vid två tillfället under kursen och är mycket uppskattade.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-04-27

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Verksamhetsförlagd utbildning 2 - musiklärare, 7.5 hp (MUGL22)
Kursansvarig: Annmari Wangin





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.

4 studenter av 17 har svarat på enkäten vilket ger en låg svarsfrekvens på 24%.

Tre studenter har uttryckt att kursens upplägg endast till viss del varit till stöd för att nå det som uttrycks i
kursens lärandemål samt att man inte haft möjlighet att visa att det de lärt sig det som uttrycks i kursens
lärandemål.
Lärandemålen upplevs inte anpassade för vår utbildning. Det är också svårt att nå upp till vissa på den korta
VFU tiden. 
Bedömningsunderlag och schema kommer att ses över inför nästa år.

Två studenter upplever att de till viss del upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig personal som
professionellt.
En student tycker att det varit en tråkig inställning vid information om VFUn gällande 100 % närvaro som varit
stressande för hen. När informationen gjordes hade vi inte fått information om att man inte tog så hårt på
sjukfrånvaro med anledning av covid-19.

Studenterna har påpekat att lärarnas tjänster är olika utformade beroende av arbetsuppgifter och en heltid
kan ha olika antal undervisningstimmar. Vi kommer att förtydliga att en lärares heltidstjänst varierar från 16
till 24 timmar.

En student har önskat fler informationsmöten med kursledare och studenter under VFUn men även före. Två
informationstillfällen ges före kursens start. Vi kommer att lägga in ett par möten även under VFUn.

En student påpekar att ersättningen för resor inte räcker till för studenterna. Flertalet av studenterna måste
genomföra VFU utanför Värmlands gränser. Ledningen för Musikhögskolan Ingesund informeras om detta.

En student uttryckte kritik för utformningen på specialpedagogikveckan. Ansvarig för veckan kommer att
meddelas om detta. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över tidsundervisning i bedömningsunderlag och schema inför nästa år.

Kommentarer om kursledare som påtalar viket av 100 % närvaro relateras till presentationen av närvaro
under VFU. Vi ser över detta för att tydliggöra det på ett sätt som inte verkar stressande.

Se över hur vi kan lägga till fler informationsmöten med studenter under VFUn.

Träffa ledningen för Muskhögskolan Ingesund för att informera om att ersättningen är för låg under VFUn.

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


