
Grunddata från Ladok

Kurskod: LJGT11

Anmälningskod: 32031

Termin: VT-19

Startvecka: 201914

Slutvecka: 201923

Studietakt: 50%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 17

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen gavs nu för första gången VT-19 och har därför inte analyserats tidigare.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-06-26

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Musikteori och gehörslära 2, 7.5 hp (LJGT11)
Kursansvarig: Kerstin Ekling





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.

Svaren och kommentarerna ger en positiv bild och tyder på att kursen i stort uppfyller förväntningarna hos de studenter som
besvarat kursvärderingen. Svarsfrekvensen är låg så det går inte att göra för stora antaganden av detta. Dock har jag i
kontakt med studenterna uppfattat att de gillat kursupplägget även om de både muntligt och som en av kommentarerna
anger haft svårt att balansera tiden mellan LJGT11 och andra kurser som de läst parallellt. Det får väl ses som en
bedömning och avvägning som studenten, med visst stöd av lärargruppen, kan förväntas klara själv.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Uppmuntra och påminn studenterna att svara på kursvärderingen. Tydliggör ytterligare vad gäller pianoundervisningens
funktion i kursen. Utvärdera upplägget med workshops, lektioner dit studenterna antingen kan komma med de uppgifter de
gjort och få feedback eller få undervisning i moment de behöver extra stöd i. Inte alla studenter har utnyttjat möjligheten och
tiden kanske kan användas på ett annat sätt. Dock har upplägget varit uppskattat bland studenterna vilket framkommit i
samtal och i kursvärderingen, även om det var få som besvarade.

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


