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Kursvärdering 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 

En avprickningslista i ett excellark, där studenterna själva kan se och pricka av vilka uppgifter  

de har gjort och har kvar.  

Ett förtydligat upplägg med hjälp av Atenas struktur i olika tematiska planeringar i kursen 

med uppgifter kopplade till tematiken.  

Förtydligande av de uppgifter som upplevts svåra att förstå för studenterna 

Sammanslagning av två skrivinlämningar till en större uppsats/hemtenta, med styrda 

kapitelindelningar. 

 

Antal svar på studenternas kursvärdering: 

Undervisningsdelen: 10 av 10 (100 %). 

Examinationsdelen: 2 av 10 (20 %) 

 

Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 

utvecklingsområden): 

Studenterna är positiva till kursen som helhet och tycker att innehållet i kursen är relevant och 

seminarier samt aktiviteter är meningsfulla och utvecklande.  

Studenterna är negativa till mängden små uppgifter som gör studierna splittrade.  

Studenterna ifrågasätter mängden böcker, de menar att vissa böcker innehåller samma sak. 

De önskar konkreta läsansvisningar till varje seminarium. 

Ett praktiskt förändringsförslag var att tidigarelägga indidviduell examination för många 

upplevde stor stress i slutet av kursen. 

 

Sammanfattning av kursvärderande samtal (inkl. eventuella justeringar som  gjordes som en 

följd av detta under kursen):  

Det har varit få synpunkter och förändringsförslag under kursens gång. Ibland har det önskats 

fördjupande eller repterande genomgångar. Då har vi försökt få in tid för det vid kommande 

seminarietillfälle, alternativt under handledningstid individuellt eller i mindre grupp. 

 

Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 

undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 

studieresultaten): 

En nyanställd musiklärare på HSD HT19 och därmed en ny lärarkonstellation i kursen har 

tagit och givit energi. Det har varit mest positiv energi som kommit ur detta nya samarbete, 

men självklart har mycket tid gått åt för att förklara/förstå innehåll och sedan tillsammans 

genomföra kursen. Nya ögon på kursinnehål är alltid positivt och ofta kommer nya tankar och 

idéer av de frågor som en ny kollega ställer. 

 

Resultat 

Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 

Rekommenderade åtgärder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 

 

Nästa termin blir det en ny lärarkollega i kursen igen, vilket gör att det tyvärr inte går att följa 

upp det nyskapade kollegiala samarbetet, i bästa fall kommer det något annat positivt ur den 

nya konstellationen lärare VT20.   

Vi ska göra småuppgifterna till större enheter för att studenterna ska få en bättre överblick. 

Litteraturhänvisningar ska preciseras till seminarietillfällen där det är relevant. 
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På sikt ska vi revidera litteraturlistan, genom att byta ut vissa böcker mot artiklar för att 

minska antal bokinköp för studenterna. Ny litteraturlista kan inte bli klar till VT20 utan 

revideras inför HT20, men arbetet kan påbörjas och vi kan prova vissa förändringar med 

studenternas medgivande. 

 

 

 

 


