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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 14

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Att det inte finns några kommentarer på inlämningsuppgifter annat än att de anses bra kan vara
ett tecken på att en viss förändring av dessa (efter viss kritik från förra årets kurs) har slagit väl ut.
När det gäller kursens placering har institutionen redan tagit beslut om att kursen ska flyttas från
vårterminens början (v 4-8) till höstterminens fem sista veckor före julledigheten (v 47-51). Det kan
troligen underlätta för studenternas planering av sitt självständiga arbete som startar i vecka 9.
Synpunkterna om fördelning av lärare samt deras förhållningssätt till litteratur, struktur och innehåll
kommer att ses över inför nästa kursstart.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-02-15

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

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.

3 studenter av 14 har besvarat enkäten, vilket innebär 21% svarsfrekvens. Endast två kommentarer och
synpunkter finns, dessutom väldigt kortfattade. Detta ger tillsammans ett väldigt bristande underlag för
analys.

Alla tre studenter upplever att kursen i hög utsträckning har varit ett stöd för att uppnå kursmålen och att de
också i hög utsträckning har fått möjlighet att visa det som uttrycks i kursmålen. En student har i mycket hög
utsträckning upplevt lärarnas bemötande som professionellt, medan två studenter i hög utsträckning har
upplevt bemötandet som professionellt. Två studenter har använt 40 timmar eller mer, och en student har
använt mellan 30 och 39 timmar per vecka till kursen.

I den ena synpunkten framkommer att kursens alla nya ord och begrepp borde förtydligas lite bättre. I den
andra synpunkten framförs att uppgifterna i kursen är relevanta.

Tyvärr hann jag som kursledare inte göra en muntlig utvärdering med studenterna. Schemat var väldigt tight
under sista kursdagen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Tid bör sättas av till muntlig kursutvärdering då det alltid är så att endast ett fåtal studenter fyller i
enkäterna. När det gäller begrepp och ord i litteraturen är det viktigt att de förklaras väl, något som ska
påtalas vid nästa kursstart.

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


