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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 24

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förtydliga de praktiska övningarna, hur de kan användas eller inte användas i klinisk praktik.
Uppmuntra till grupparbeten tidigare i kursen innan varje uppföljande seminarium på zoom.
Tydligare uppgifter inför varje seminarium med klinisk fördjupning som primärt fokus.
Tydligare beskrivning av samtliga examinationer redan första dagen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2023-02-15

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Grundkurs i Dans- och rörelseterapi (DMT), 15.0 hp (DAGT01)
Kursansvarig: Jenny Davidsson





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Några kommentarer från studenter får sammanfatta kursvärderingen:

1. Bra innehåll på de olika träffarna och bra kronologisk ordning att få introduktion på olika tillämpningar inom
DMT. Jättebra blandning av teori och praktik på plats. Tyckte mycket om att det fanns plats för kreativa sätt
att 
presentera inför gruppen på seminarier.

2. Det har varit en mycket givande, lärorik och utvecklande kurs med ett roligt och integrerande didaktiskt 
upplägg. Den bästa och roligaste kursen jag läst! Fler kurser på universitetet borde involvera sättet att 
använda kroppen i undervisningen, att få landa i den och att få utforska sin egen kreativitet i undervisningen.

3.De examinerande momenten har varit mycket givande och kreativa där jag både fått visa mina idéer och 
kunskaper, förslag på gestaltningar samtidigt som jag influerats och inspirerats av andras idéer, tillämpningar 
och utföranden. Det har varit lustfyllt och utvecklande på många plan att arbeta i grupp, att få dela och ta del
av 
andras reflektioner. 

4.Genom praktisk tillämpning har jag fått integrera den teoretiska kunskapen genom upplevelsebaserad 
undervisning samt applicerat den i övningar med kroppen som verktyg. Det har varit ett roligt lärande och ett 
pedagogiskt upplägg i undervisningen. Jag har lärt mig att identifiera och förklara grundläggande begrepp
inom 
DMT och hur de kan omsättas i praktisk tillämpning samt användas i psykoterapeutiska sammanhang. Jag har
fått förståelse för hur använda kroppen för uttryck av icke-verbal kommunikation.

5.Kursen var upplagd på ett mycket pedagogiskt vis vilket gjorde att man kunde "uppleva" det man lärt sig
och 
sedan fick reflektera i enskilt samt i grupp. Fantastiskt.

6.Otroliga lärare och otrolig livskunskap och professionell kunskap!

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se till att seminarierna på zoom schemaläggs så det ger mer tid för grupparbeten.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


