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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 9

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Vid förra utvärderingen fanns önskemål om att streetdancen inte skulle vara så komprimerad som innan. Detta
kunde till viss del tillgodoses till vt20. Dock ställde covid 19-pandemin till upplägget och vissa streetlektioner blev
framflyttade och sedan komprimerade när de väl gavs. Inför ht 2020 ges inte denna kursen längre. Men upplägget
på streeten har utefter tidigare kritik gjorts om till de nya kurserna Dansåret och Danspedagogiska året.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-08-20

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Dansträning fördjupning, 7.5 hp (MGG004)
Kursansvarig: Karin Lilja





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.

Som komplement till kursutvärderingen har också en mer detaljerad utvärdering gjorts i enkätform, anonymt. Den
utvärderingen har samtliga deltagare i kursen gjort. Den gemensamma analysen för både den digitala utvärderingen (8
svarande) och enkäten (samtliga 9 svarande) visar att studenterna över lag varit nöjda med kursen. 

Studenterna upplever sin egen insats och engagemang som bra, men önskar att de hade tagit sig tiden till att träna mer på
egen hand. Pga Covid 19 genomfördes undervisningen halva terminen på distans/utomhus. Studenterna upplevde att
informationen om alla förändringar var tydliga och att det var bra lösningar för att få till bra undervisning. Vissa studenter
önskar att en del undervisning kunde få fortsätta utomhus - till viss del. Studenterna upplever lektionsinnehållet som bra
och att examinationerna varit relevanta mot lärandemålen. Det har varit tydlighet kring examinationerna men att
examineras utomhus har påverkat dansandet på ett sätt som kräver annat av studenten än vad de är vana vid, eller tränade
inför. Att examineras muntligt i dansträningen var positivt överraskande och bidrog med mycket insikter om det egna
dansandet. 

En student har vid några tillfällen känt av konflikter i lärarlaget. 

Studenterna upplever lärarna som engagerade och uppskattar uppfinningsrikedomen och flexibiliteten som varit i samband
med covid 19. De upplever också att de lärt sig mycket och utvecklats under kursen. Studenterna tycker att det är bra med
många dansklasser i veckan men saknar uppvisningsmöjligheter. Studenterna är överlag mycket nöjda med kursen, trots
turbulent termin. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Studenterna önskar muntlig återkoppling på dansträningen istället för skriftlig. 

Att möjliggöra för fler performativa händelser.

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


