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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 15

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--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.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-02-02

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.

Endast fem av femton studenter har svarat på enkäten, och underlaget för att göra en rimlig analys är därför
för lågt. 

Fyra studenter har svarat i mycket hög eller hög utsträckning på frågorna som rör kursens stöd för lärande
och professionellt bemötande. En student har svarat i låg utsträckning på dessa frågor. På frågan om
möjligheten att visa sitt lärande i kursens examinerande moment har samtliga studenter svarat i mycket hög
eller hög utsträckning. Fyra studenter har lagt ned mellan 30 timmar och 40 timmar eller mer på kursen,
medan en student har lagt ner mindre än 20 timmar. Dessa resultat visar stora skillnader mellan studenterna.

Det finns även stora skillnader i de synpunkter och kommentarer som har lämnats, från skadat lärande,
plågsam kurs, viss otydlighet i uppgifters instruktioner och sent bedömda uppgifter till superbra feedback, bra
föreläsningar, upplägg och uppgifter. Synpunkter ges också på placeringen av kursen i samma vecka som
julafton. En önskan finns om handledning inom kursens ram.

Tidigare kursutvärderings förslag på tydligare begreppsförklaringar ska ha genomförts, men verkar inte ha
hjälpt i vissa fall.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Att vissa uppgifter kommenteras och bedöms sent måste vi åtgärda, särskilt om den aktuella uppgiftens
bedömning påverkar kommande uppgifts innehåll. Att en av kursveckorna placeras i samma vecka som
julafton (på fredag detta läsår) resulterar i att viss del av veckan försvinner, vilket är mindre bra. Dock är det
svårt att åtgärda detta då läsåret ska innehålla ett visst antal veckor och att veckan innan julhelgen därför
måste användas. Önskan att få handledning för att diskutera kommande självständigt arbetes val av ämne,
metod och teori är inte möjligt att genomföra enskilt inom ramen för kursens budget. Kursledare har ändå
erbjudit studenter att höra av sig om kortare rådgivning, vilket endast ett fåtal studenter nyttjade.

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


