
Basic LADOK data
Course Code: KOGV08
Application Code: 36032
Semester: HT-20
Start Week: 202036
End Week: 202102
Pace of Study: 25%
Form of Study: Campus

Course Data
Number of questionnaires answered: 0

Number of first registrations[1]: 10

Changes suggested in the course analysis of the previous course
date:
Läraren påminner om vikten att studenterna svarar på kursutvärderingen.

PUBLISHED COURSE ANALYSIS

Publishing date: 2021-02-24

A course analysis has been carried out and published by the course convener.

The Karlstad University evaluation tool is owned by the Professional Development Unit and is managed by
the systems group for educational administration.

Musical knowledge II, Western classical music, 7.5 ETCS cr. (KOGV08)
Course convener: Philip Miller



Analysis based on course evaluation, including comments fields. If information has been collected
in other ways, it should also be analysed here. Any effect of joint courses should be commented



on.

Under kursens gång har läraren tillsammans med studenterna diskuterat arbetsbördan, specifikt momentet
partiturspel. Då det inkommit synpunkter på hög belastning har läraren tillsammans med studenterna kommit
överens om att minska antalet takter i det examinerande momentet. Vidare anpassas uppgiften så att icke-
pianisterna behöver endast spela två stämmor, där den ena erbjuder en främmande klav.

Suggestions for changes to the next course date.

Väldigt tråkigt att inga av studenterna har svarat på utvärderingen. Läraren har tidigare betonat vikten av att
svar lämnas!

Åtgärd: ta upp detta vid ett möte med KKM-gruppen. 
Läraren vänder sig direct till studenterna och - återigen - understryker hur viktigt det är att få in svar.
Detta för att kunna förbättra och hålla kvalitén på kursen.

Detta har tagits upp på senaste KKM-möte 17.2.21. Läraren kan genomföra egen muntlig kursutvärdering
tillsammans med studenterna.

1. Number of first registrations for a course: First registration = the first time a student registers for a specific
course.


