
1 av 2 
  

 
 

Det humanistiske fakultet 

Institutt for musikk 
Dato 

21.11.2011 
Referanse 

2011/4039/LHP 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

 

7491 Trondheim 

E-post: Olavskvartalet, 6. etg., 
Trondheim sentrum 

+47 73 59 73 00 Lill Hege Pedersen 

musikk@hf.ntnu.no Telefaks 

http://www.ntnu.no  +47 73 59 73 01 Tlf: +47 73 59 65 77 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Møtereferat 

Til stede:  Siri Strige og Marit Stranden 
 

Forfall: Anna Gjendem og Lill Hege Pedersen 
 

Kopi til:    
 

Gjelder: Referat referansegruppemøte DANS1007-1010 12.november 2011 

Møtetid: 14.00 Møtested: Steinkjer 

 

Basert på studentenes møte 10.11. Gjelder første undervisningssamling i emnene 
 Turdans og songdans 

 Runddans og songleik 

 Bygdedans (var ikke undervist før studentenes møte) 

 
Fokuset på å bli en bedre danser er bra, men studentene savner mer undervisning på metodikk innen 
emnene turdans+songdans og runddans+songleik. Lite metodisk pensum. Forelesningene i metodisk 
på denne samlingen opplevdes som ren historikk. Her burde vært mer diskusjon. Studentene likte 
praktiske eksempel i bygdedansmetodikken, at det ikke gis et ferdig opplegg men at vi får presentert 
metoder som vi kan ta med oss i verktøykassa for instruksjonsmetoder.  
Flere studenter ønsker mer tid til diskusjon og samtale om folkedanspolitikk. Hvis det er meningen 
at vi skal dele erfaringer må dette klargjøres mer, men noen har ikke nok instruksjonsbakgrunn til 
dette. 
 
Noen satte spørsmålstegn med å ha så mye trening i analyse av filmmateriale, men mange ser at de 
blir bedre til å se og analysere som er en viktig del av det å være en danseinstruktør. Det kunne vært 
mer trening i å veilede ved at studentene veileder hverandre. 
 
Sangleikøkta: hvordan skal de som ikke kan sangleikene lære dem? Opplevde at foreleser ikke 
kunne sanglekene. 
 
Foreleserne diskuterte mulighet for å redusere pensum noe på de praktiske dansene ut fra hva vi 
rakk å gjennomgå og studentene sier ja til mindre pensum her. 
Utvalg av filmer for dansepensum: Det er bra å øve på å kopiere, men vil gjerne kopiere noe som er 
nærmere idealet. Studentene følte mange av filmene var særteknikker som ligger langt unna idealet 
for danseteknikk. Føler derfor at vi ikke kommer til å bruke disse teknikkene og lurer derfor på 
hensikten med dansene/ danserne som er valgt til pensum. 
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Ikke så lett å lese informasjon ut av It`s learning. Hensiktsmessig med mer avklaring om opplegget. 
Ikke nok å vise til at informasjon ligger på It`s learning. 
 
1900-tallssamling i april er lagt i en uke. Studentene ønsker at denne legges til helgen før eller etter 
uken siden de fleste studentene tar emnet ved siden av jobb eller andre studier. 
 

 

 

 

 


