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Kursrapport 11GF32 & 114656 HT16 
 
 
Kursens namn:  Tillval: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem & 
Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 4-6 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 
30 hp 4,5 hp (endast 11GF32) 

Ladok-kod: 11GF32 & 114656 
Antal registrerade studenter: 6 st 
Program/fristående:  Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 

180 högskolepoäng & 
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng 

Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

11GF32 antagna HT-2015 
114656 antagna HT-2014 

Kursansvarig:  Karin Lindahl 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

Vecka 35, 2016 – vecka 2, 2017  

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enkät på Pingpong 4 av 6 (Endast 6 personer har 
deltagit i kursen, inte 8 som 
det står i enkäten.) 

Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Se enkätresultat i slutet av dokumentet. 
 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

Muntlig mittkursvärdering 2016-11-08  
6 av 6 studenter närvarande 
 
Kursmål 
Kursmålen tydliga och tydligt kopplade till examinationerna. 
Då kursen framförallt är en praktisk kurs blir målen också 
främst praktiskt inriktade och lätta att förstå. 
 
Litteratur 
Givande litteratur: 

• Spela med hela kroppen 
• Musikens nycklar 
• Lärande i musik 
• Design för lärande i musik 

 
Ej givande litteratur: 

• Musikliv 
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Önskemål: 
• Fler exemplar i biblioteket av böckerna – minst två 

exemplar utöver referensboken 
• Saknar bok om digitala verktyg med konkreta exempel 
• Fler idé- och notböcker för både barn och ungdomar 

 
Innehåll 

• ”Att bara få ha en termin och leva och andas på det här 
viset är superkul!” 

• Positivt klimat i gruppen 
• Bra nivå och det eskalerar bra i svårighetsgrad 
• Studenterna väldigt nöjda överlag 

 
Önskemål: 

• Fler inslag av digitala verktyg i undervisningen 
• Fler appar till andra operativsystem än Apple – så man 

får lite både och 
• Fler lektioner 
• Att boka upp egen övning i schemat 
• Schemalagt fler dagar i veckan – helst varje dag 
• Att få uppgifterna tidigare – speciellt uppgiften i betyg 

och bedömning. Men bra att inte allt kommer på en 
gång, utan lite i taget 

• Inplanerade individuella lektioner i schemat – en i 
början av terminen för att kolla av röstläge mm, samt 
en i slutet som återkoppling 

• Lägga upp röstinspelningar i portfolion som 
kursansvarig ger feedback på under terminen 

• Case till keyboards så man kan låna hem dem 
• Något mer avancerat program i studion, tex Logic 
• Förtydliga ljudtekniken 

 
Examinationer 

• Tydligt med vad som skulle vara med på salstentamen 
• Litteraturseminariet var bra. Bra att få frågor att utgå 

ifrån och att vi satt och diskuterade tillsammans under 
seminariet 

• 6 av 8 examinationer återstår 
 
Schema 

• Rimlig arbetsbelastning, men beror nog också lite på 
förkunskaper, alltså individuellt 

 
Kursinformation 

• Bra och tydligt upplägg i Pingpong 
• Bra med anslagstavlan och repetitionen som kommer 

upp där när det gäller uppgifter 
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Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Kursansvarig har tagit del av kursvärdering samt 
mittkursvärdering och ämnar ta hänsyn till studenternas 
önskemål inför HT17 i den utsträckning det är möjligt, samt 
delge arbetslaget och kommande studenter dessa 
utvärderingar. 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

Examinationsformen Portfolio kommer att utvecklas, litteratur 
kommer att ses över, individuella lektioner kommer att läggas 
in i schemat, examinationsuppgifter kommer delges 
studenterna tidigare samt fler lektioner kommer att läggas in i 
schemat.  

Övrigt   
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Enkät
Aktivitet

Status
Datum
Grupp
Besvarad av

Enkätresultat
Kursvärdering

11GF32, 114656 H16 Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem & grundskolans

årskurs 4-6 30 hp, LGGFR15h, LAG4614h

öppen

2017-05-08 16:39

Deltagare

5(8) (62%)

1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått målen i kursen?

 

1. Kunskap och förståelse

1.1 redogöra för grundläggande musikteori

1.2 identifiera genremässiga karaktärsdrag samt urskilja melodi-, rytm- och ackordinstrument

2. Färdighet och förmåga

2.1 förverkliga en egen musikalisk idé med hjälp av röst och instrument

2.2 sjunga med säker rytm och tonhöjd såväl som solist som i en ensemblesituation

2.3 tillämpa melodi-, bas-, rytm- och ackordspel i ett ensemblesammanhang, behärska ensembleinstrumenten för kursen samt

samspela med andra i en ensemble

2.4 ackordspel på piano eller gitarr

2.5 i samråd med VFU-lärare formulera mål, planera, leda, genomföra, utvärdera och dokumentera musikundervisning med stöd i

musikdidaktisk forskning och utifrån relevanta styrdokument för ämnet musik (11GF32)

2.5 i samråd med HFU-lärare formulera lektionsmål, planera, leda, genomföra, utvärdera och dokumentera musikundervisning

med stöd i musikdidaktisk forskning och utifrån relevanta styrdokument för ämnet musik (114656)

2.6 genomföra högskoleförlagda didaktiska musikplaneringar med stöd i musikdidaktisk forskning och utifrån relevanta

styrdokument för ämnet musik

2.7 kommunicera genom och undervisa med hjälp av röst, kropp, instrument och digitala verktyg i ämnet musik

Kursplan

2.8 använda sig av olika musikpedagogiska metoder med syfte att stödja estetiska lärprocesser hos elever

2.9 i mötet med elever och kollegor använda ämneskunskaper och ämnesdidaktiska begrepp i ett relevant yrkesspråk (11GF32)

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

3.1 förklara musikens funktion och varierande uttryck i olika sammanhang, även ur ett inkluderande och hållbart perspektiv

3.2 analysera, motivera och bedöma elevers visade kunskaper inom musikämnet i förhållande till gällande styrdokument för

ämnet

3.3 problematisera kursens innehåll i förhållande till aktuell musikdidaktisk forskning, styrdokument och kommande yrkesroll 3.4

reflektera kring sin egen utveckling vad gäller musicerande och musikskapande samt kring sitt pedagogiska förhållningssätt
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Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 0% 0% 50% 25% 25%
Antal 0 0 2 1 1

4 av 8 har svarat (50%)
Max antal val: 1

2. I vilken utsträckning anser du att föreläsningarna i kursen har belyst kursens mål?

Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 0% 0% 0% 25% 75%
Antal 0 0 0 1 3

4 av 8 har svarat (50%)
Max antal val: 1

3. I vilken utsträckning anser du att arbetsformerna i kursen har belyst kursens mål?

 

Undervisningen i kursen består av:
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workshops

föreläsningar

seminarier

verksamhetsförlagd utbildning och/eller fältdagar

 

Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 0% 0% 0% 25% 75%
Antal 0 0 0 1 3

4 av 8 har svarat (50%)
Max antal val: 1

4.  I vilken utsträckning anser du att de professionsanknutna inslagen medverkat till att belysa kursens mål?

Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 0% 0% 0% 0% 100%
Antal 0 0 0 0 4
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4 av 8 har svarat (50%)

Max antal val: 1

5. I vilken utsträckning anser du att kursens litteratur har varit relevant för kursens mål?

Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 0% 0% 25% 50% 25%
Antal 0 0 1 2 1

4 av 8 har svarat (50%)

Max antal val: 1

6. I vilken utsträckning anser du att examinationerna mätt din kunskap i relation till kursens mål?

 

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Portfolio  

Inlämning

Lärandemål: 3.3 och 3.4 Högskolepoäng: 2,5

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

VFU (11GF32)

Verksamhetsförlagd utbildning

Lärandemål: 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 och 3.2 Högskolepoäng: 4,5

Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Fältstudier och seminarier (114656)

Verksamhetsförlagd utbildning

Lärandemål: 2.5

Högskolepoäng: 4,5

Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Ensemble



2017-05-08 Enkätdelning

https://pingpong.hb.se/courseId/20261/coursePollOverview.do?pollId=12337256&selectedGroupId=659237 5/11

Färdighetsprov

Lärandemål: 2.1, 2.2 och 2.3

Högskolepoäng: 6,0

Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Sång, piano och gitarr

Färdighetsprov

Lärandemål: 2.2 och 2.4 Högskolepoäng: 4,0

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Didaktiskt seminarium

Praktiskt seminarium samt skriftlig inlämningsuppgift Lärandemål: 2.6, 2.7 och 2.8

Högskolepoäng: 5,5

Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Litteraturseminarium

Seminarium samt skriftlig inlämningsuppgift Lärandemål: 3.1

Högskolepoäng: 1,5

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Seminarium i bedömning

Seminarium samt skriftlig inlämningsuppgift Lärandemål: 3.2

Högskolepoäng: 2,0

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Enskild skriftlig tentamen
Individuell skriftlig salstentamen i musikteori

Lärandemål: 1.1 och 1.2

Högskolepoäng: 4,0

Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

 

Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 0% 0% 25% 25% 50%
Antal 0 0 1 1 2

4 av 8 har svarat (50%)

Max antal val: 1

Respondentkommentarer:
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Den digitala portfolion glöms lätt av och blir inte så värdefull som önskas. Denna examinationen kan tänkas över. Som student
har jag inte fått ut så mycket av den i jämförelse med övriga examinationer.

7. I vilken utsträckning anser du att du har kunnat påverka kursens upplägg när/om så behövts?

Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 0% 0% 0% 25% 75%
Antal 0 0 0 1 3

4 av 8 har svarat (50%)
Max antal val: 1

8. I vilken utsträckning anser du att kursupplägg och schema samt miljön har varit ett stöd för dig i dina studier (erbjudits i tid,
kommit i rätt ordning, bedrivits i adekvat miljö)?

Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 0% 0% 25% 0% 75%
Antal 0 0 1 0 3
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4 av 8 har svarat (50%)
Max antal val: 1

9. I vilken utsträckning anser du att informationen inför och i kursen har varit relevant, tillräcklig och i rätt tid?

Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 0% 0% 0% 100% 0%
Antal 0 0 0 4 0

4 av 8 har svarat (50%)
Max antal val: 1

10. I vilken utsträckning anser du att du inför kursen har du erbjudits möjlighet att del av tidigare utvärderingsresultat?

Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 25% 25% 50% 0% 0%
Antal 1 1 2 0 0

4 av 8 har svarat (50%)
Max antal val: 1
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11. I vilken utsträckning anser du att din arbetsinsats på kursen motsvarade heltidsstudier (ca 40 timmar per vecka)?

Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 0% 0% 25% 25% 50%
Antal 0 0 1 1 2

4 av 8 har svarat (50%)
Max antal val: 1

Respondentkommentarer:

Beroende på hur pass mycket förkunskaper som finns kan det vara mer eller mindre än 40timmar

12. I vilken utsträckning anser du att kursen är relevant för din utbildning som helhet?

Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 25% 0% 0% 0% 75%
Antal 1 0 0 0 3
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4 av 8 har svarat (50%)
Max antal val: 1

Respondentkommentarer:

Lära sig använda kroppen och att våga testa nya saker.

13. I vilken utsträckning anser du att kursen är relevant för din framtida yrkesutövning?

Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 0% 25% 0% 0% 75%
Antal 0 1 0 0 3

4 av 8 har svarat (50%)
Max antal val: 1

14. I vilken utsträckning anser du att kursens genomförande svarat mot högskolans målsättning för likabehandling?

Högskolans målsättning är att personal och studenter skall bemöta och behandla varandra med

respekt och att alla bedömningar av var och ens arbets- och studieinsatser skall ske på saklig

grund. Likabehandling gäller främjandet av jämlikhet, jämställdhet och mångfald och handlar

också om att bekämpa diskriminering och trakasserier i alla dess former och uttryck. I detta

arbete har vi alla ett ansvar.
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Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 0% 0% 0% 25% 75%
Antal 0 0 0 1 3

4 av 8 har svarat (50%)
Max antal val: 1

15. I vilken utsträckning anser du att du fått möjlighet att utföra dina VFU-uppgifter på din VFU-plats?

Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 0% 0% 0% 0% 100%
Antal 0 0 0 0 4

4 av 8 har svarat (50%)
Max antal val: 1

16. I vilken utsträckning anser du att handledningen under VFUn har getts utifrån kursens mål?

(Varje student ska ha rätt till två timmars handledning av VFU-handledare per vecka.)
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Alternativ Inte alls I viss grad Tillfredsställande I hög grad I mycket hög
grad

Fördelning 0% 0% 25% 25% 50%
Antal 0 0 1 1 2

4 av 8 har svarat (50%)

Max antal val: 1

17. Är det något du saknat i kursen, och i så fall vad?

Fritextsvar:

0 av 8 har svarat (0%)

18. Vad tar du främst med dig från kursen?

Fritextsvar:

0 av 8 har svarat (0%)

19. Övrigt som du vill framföra:

Fritextsvar:

0 av 8 har svarat (0%)


