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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 15

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Ta borta lärandemålen vid examinationsuppgifterna (de går givetvis att läsa i kursplanen), göra Canvas ännu
tydligare och ha en ordentlig genomgång av Canvas struktur vid kursstart. Lägga in ett kapitel ur en bok tidigare i
kursen än vad som varit. Informera ännu mer ingående om att den upplevelsebaserade inlärningen kan ge
terapeutiska bieffekter fast detta ej är huvudsyftet med kursen för studenternas egen del. Ge lite mer tid för
skrivande i processdagboken och utöka sidantalet något i hemtentamen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-02-09

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Dansterapins grunder, 15.0 hp (DAGDT1)
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.

Kursanalysen baseras på en skriftlig och en muntlig kursvärdering. Det är genomgående mycket nöjda studenter avseende
kursens balans och tydliga integrering mellan teori och praktik, den röda tråden i litteraturen samt de tydliga
läshänvisningarna och dagliga sammanfattningarna via lärplattformen Canvas. 

Särskilt lyfts också de olika lärarnas goda bemötande, kunskap och pedagogiska förmåga. Bra också med tonvikten på det
upplevelsebaserade lärandet och att det varit en öppen och tillåtande atmosfär.

Flera önskar fortsättningskurser i dansterapi och tycker att kursen är för kort. Det har uppskattats att kursen ges på lördagar
kl 11-17 då det möjliggör pendling, en del önskade dock flera sammanhängande lördag-söndag pass.

En del önskade att sista tillfället med examination skulle läggas efter jul. Några önskade fler inspelade föreläsningar.

Fler fallvinjetter önskades samt ännu tydligare koppling mellan praktik och litteratur.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Ännu tydligare kopplingar mellan litteratur och praktiskt arbete. Det är dock en grundkurs så studenten kan inte räkna med
att få full kunskap om hur det praktiska klientarbetet går till. Lägga till fler fallvinjetter/Case studies.

På höstterminen - flytta det examinerande momentet till efter jul.

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


