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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

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.
Den samlade bilden är att studenterna är väldigt nöjda med kursens innehåll, uppgifter, lärare, och
examinationer. Då kursen har ett performativt fokus har studenterna upplevt begränsningar i och med covid
19 och frågan om vi får ha publik till vår planerade föreställning eller inte. Ovissheten om världsläget har
påverkar kursens utgång, vilket studenterna identifierar. De är dock mycket nöjda över hur det blev med
kursen, trots covid 19. De upplever informationen om alla svängningar som mycket bra. Från kursenkäten
skriver en student: "Jag tycker kursen som helhet varit superbra, och troligen ännu bättre om det inte varit för
corona." Detta överensstämmer med kommentarer från den digitala undersökningen likaväl som från
undervisande lärare.
Studenterna har uppskattat att det varit stort fokus på koreografier och det performativa och inte på
dansteknisk träning, information mellan kursledare/lärare har fungerat mycket bra och studenterna upplever
sig ha utvecklats mycket. Ändrade förhållningssätt i och med covid 19 påverkade möjligheten till eget
koreograferande vilket delar av studenterna hade önskat mer av. Majoriteten uppskattade dock att det var
stort fokus på att instudera lärarens material. Kursens lärare och kursansvarig har uppskattats mycket av
studenterna som bland annat skriver: "Riktigt bra kurs generellt med roliga låtar, härligt engagemang och en
helgrym undervisare! Tack för iår!" och "Älskar hur peppad och engagerad du är varje lektion, även om det
har varit väldigt mycket som inte gått som planerat och du har fått tänka om"

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Studenterna upplever kursen som mycket bra och det som de inte uppskattat lika mycket har varit saker i
relation till covid 19. Kursen ges på liknande sätt, med lite mer eget skapande, under vt 21 - även nu under
pågående pandemi. Vi får utvärdera eventuella förändringar när vi är ur denna världskris.

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

