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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 10

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 24

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Inga direkta förändringar föreslogs. Endast fem studenter hade svarat på enkäten och de verkade nöjda med
kursen. Några hade dock önskat mer inflytande över hur kursen genomfördes.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-04-06

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Den lärande eleven 1 - musiklärare, 7.5 hp (MUGL06)
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 studenter som har svarat på enkäten (10 av 24) verkar i viss utsträckning ha kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter
och förmågor som är beskrivna i lärandemålen. De har i viss utsträckning fått möjlighet att visa dessa. De flesta av
studenterna har lagt ner mellan 30-40 timmar i veckan på kursarbete. Bemötandet från kurslärare och övrig personal har
varit professionell, dock inte särskilt tillmötesgående. Vad som menas med tillmötesgående och vad som avgör om en
lärare är tillmötesgående eller inte framkommer ej. I kommentarer och synpunkter har dock framkommit att det finns för
många små uppgifter, att de är otydliga och luddigt formulerade och att det finns för lite till att genomföra dem. Framförallt
gäller detta under kursens två sista veckor. Studenterna önskar även mer tid för reflektion.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi behöver se över kursens uppgifter och om vissa uppgifter kan minskas i omfång och/eller slås ihop. Vi behöver också se
över schemat igen så att det inte blir så trångt med föreläsningar och seminarier i de två sista veckorna. Dock gjordes
förändringar gällande detta innan kursstart. Kursledaren var då noggrann med att se till att varje föreläsningspass med
tillhörande seminarier och uppgift(er) fick ungefär lika mycket tid.

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


