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Programdata

Antal registrerade på program[1]: 10

Antal studenter med pågående programstudier[2]: 10

Antal besvarade läsårsvärderingar[3]: 2

Antal registrerade studenter per termin
Termin Totalt antal

registrerade
% i relation till

termin 1

1 13 100
2 13 100
3 13 100
4 13 100

PUBLICERAD PROGRAMANALYS

Datum för publicering: 2016-10-05

Programanalys har genomförts och publicerats av programledare. Universitetets
utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och
förvaltas av systemgruppen för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Danspedagogprogrammet, 120 hp
Programledare: Jenny Stålfors Carlaby

 



Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering

Fördelningen av svaren för de enskilda frågorna visas inte på grund av att antalet besvarade
programvärderingar är lägre än 25% av antalet studenter med pågående programstudier.

A. Kursernas inbördes ordning är väl avvägd i förhållande till
programmets mål.

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

B. Jag var väl förberedd för att genomföra det avslutande självständiga
arbetet i form av uppsats eller examensarbete.

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

C. Jag bedömer att jag erbjudits möjligheter att uppnå programmets
mål.

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

D. Jag rekommenderar det här programmet till andra.

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och
eventuellt andra underlag.



2 av 10 registrerade har svarat på enkäten. Ett av svaren på varje fråga är väldigt positiv, det andra svaret
visar på missnöje med programmet.

Programledarens sammanfattande analys.

2 av 10 registrerade har svarat på enkäten. Det vore intressant att få ta del av på vilket sätt den ena
studenten anser att programmet brister så att hen väljer att svara med alternativ C eller D. Vi ser två
möjliga anledningar till detta. Det ena är att information inför examensarbetet kom sent och för några
upplevdes svårbegriplig. Det andra alternativet kan vara att några studenter har tidigare utbildning och
yrkeserfarenhet med sig och inte anser sig vara tillräckligt utmanade i studierna. Detta är spekulationer
och inget som framkommit i muntliga utvärderingar med studentgruppen som helhet. Det är glädjande att
den andre svarsstapeln konsekvent ligger på alternativ A.

Förslag till förändringar.

Tydligare kursledarroller och kommunikationsvägar med studentgruppen är nödvändig. Vi kan ge
information tidigare och mer konkret så att studenterna med säkerhet vet vad som förväntas i god tid. Vi
kan även se över på vilka sätt vi kan utmana samtliga individer i grupperna när individerna har väldigt
skiftande förkunskaper, t ex gällande referenslitteratur eller utmaningar individuellt - men förstås i relation
till lärandemålen.

1 Registrerad på program aktuell kull, ej gjort avbrott, ej gjort uppehåll och registrering på kurs vid Kau innevarande
termin.
2 Antalet studenter som inte klickat i "nej" - "jag är inte student på ovanstående program innevarande läsår" i
värderingen. 
3 Antalet studenter som besvarat minst 1 fråga eller skrivit i fritextfält.


