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Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering: 3 av totalt 11 tillfrågade (svarsfrekvens 27,27 %) 
 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 
En stor förändring gjordes i kursen HVM1FR, som samläser sångdidaktik med HV05EF. 
Studenterna från HVM1FR inledde terminen med sångdidaktiska uppgifter. Det blev därför 
mer aktiviteter att reflektera muntligt över, och många studiekamrater att ge feeback till. 
 
När det var dags för HV05EF att genomföra sina didaktiska aktiviteter i period C blev kursen 
pga covid19 omkonstruerad till en onlinekurs med möten och didaktiska övningar i zoom. 
Något som också tyvärr ställdes in var gruppens gemensamma konsert. Mötesverktyget 
zoom, där onlineseminarierna genomfördes uteslöt aktiviteter med gemensam sång, men 
tillförde andra fördjupande didaktiska gruppsamtal, skapande i grupp, röst- och talövningar 
samt dirigeringsövningar kopplade till kursinnehållet. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): Studenterna i HV05EF är överens om att kursen varit givande på ett 
personligt plan. Kursen har upplevts något mer teoretisk än förväntat framförallt pga av 
omstruktureringen, men det är inget som studenterna tyckt varit negativt. Kursens många 
valmöjligheter i form av litteratur och inriktning uppskattas av alla studenterna. En 
utveckling av den examinerande skrivuppgiften efterfrågas, den upplevs av någon av 
studenterna för fri i sin instruktion. 
 
Sammanfattning av kursvärderande samtal (inkl. eventuella justeringar som  gjordes som en 
följd av detta under kursen): Eftersom kursen drastiskt ändrade utformning och blev en 
onlinekurs med ett nya digitala verktyg så utvärderades varje aktivitet muntligt, i 
zoomomröstningar och chattar så att seminarieutformningen och de digitala resurserna 
kunde förändras efterhand utifrån studentönskemål. Dessa önskemål var oftast tekniska, 
men även aktiviteter ifrågasattes utformning av i större skala än när studenterna är i 
undervisningssalen. 
 
Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 
undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 
studieresultaten): Att tvingas musicera över internet är inte roligt för någon, men under 
pademin har det inte funnits några andra fungerande alternativ för tal-, sång-, kör- och 
musikdidaktik. Det kan tyckas nyttigt att använda sig mer av digitala verktyg och resurser i 
modern universitetsutbildning, men zoomverktyget är framförallt lämpat för seminarier där 
tal är det vanligaste uttrycket. Musicerandet blir lidande i zoom pga tidsfördröjningen och 
därmed blir kommunikationen inte i nuet utan för sent. Det finns dock gruppsamtal som 
blivit fördjupade och upplevts mer autentiska än vad de gör under en samtalsövning i 
seiminarieform. 
 
Resultat 
Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 
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Fusionen av fristående kurs och ordinarie programkurs är väldigt fruktbar för alla. Digitala 
resurser som producerats under c19 kommer att kunna återanvändas och berika kommande 
kurser som extra stödmaterial. 
 
Rekommenderade åtgärder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 
Att samarbeta med en ordinarie programmkurs har varit viktigt för gruppdynamiken i 
fristående kursen HV05EF. De mycket entusisastiska studenterna behöver ha en stor, aktiv 
sånggrupp att arbeta med för att kunna utveckla sin musikdidaktiska förmåga. Om det inte 
går att lösa ett samarbete med en kursgrupp på universitetet så skulle en konstruerad 
övningsgrupp med barn som vill sjunga kunna ersätta detta. 
 


