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Kurskod: MUGL04

Anmälningskod: 27944

Termin: VT-17

Startvecka: 201704

Slutvecka: 201723

Studietakt: 25%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 15

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Återigen diskutera inom arbetslaget hur vi på bästa sätt kan introducera nybörjarstudenterna i det akademiska
tänkandet och skrivandet, så att det inte skymmer de kunskaper de ska tillägna sig enligt kursplanen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-07-03

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Skola som system och idé 2 - musiklärare, 7.5 hp (MUGL04)
Kursansvarig: Anna Hulling





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.

Underlaget visar att övervägande del av studenterna som har besvarat kursvärderingen anger att de i mycket hög
utsträckning, eller i hög utsträckning under kursen har kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som
finns beskrivna i lärandemålen. Samtidigt finns det de som svarar i viss utsträckning, vilket tyder på utvecklingsmöjligheter.
Detta gäller även frågan om studenterna har haft möjlighet att visa om de uppnått de kunskaper, färdigheter och andra
förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. Här kan dock sägas att kursen ligger under studentens första år och myckett
är nytt gällande examinationer inom akademin. Utifrån de frisvar som lämnats framkommer att seminarierna har varit
givande och att information om skrivuppgifterna och vad de testar upplevts mer begränsat. Här framkommer att
förtydligande kring akademiskt skrivande och information kan förbättlas ytterligare. I frisvaren skriver även en av
studenterna att information har förmedlats sent gällande examinationer. Här kan sägas att såväl examinationsuppgift som
information om när gruppindelning osv. kommer att publiceras på itslearning har funnits med i studiehandledningen och
momentschemat sedan kursstart. Avslutningsvis kan sägas att inga säkra slutsatser kan dras från materialet då enbart 30
procent av studenterna har besvarat enkäten.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Förtydliga informationen och introduktionen till akademiskt skrivande, samt var de hittar information om uppgifter och hur
studiehandledningen kan vara till studenternas hjälp.

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


