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Studentenes synspunkter: 

- Fått litt lite informasjon om hvordan prøveeksamen skulle foregå 

- Litt uklart om hvordan refleksjonen skulle skrives, og hva som skal presenteres på eksamen. 

- Litt lite info om hvordan oppgaven skal være. Informasjonsarket er litt utydelig, for mye 

informasjon. Det viktige må komme tydeligere fram. 

- Veldig nyttig med prøveeksamen. Noen har endret oppgaven etter denne. Det ble mer 

forståelig hvor fokus skulle være. 

- Lite informasjon om strukturanalysen. Litt uklart om hvor nøyaktig den skal være. Det bør 

føles relevant å utføre strukturanalysen, bruke den aktivt i oppgaven. Kanskje bør 

strukturanalysen være senere i kurset. 

- Pensumrelevans i forhold til eksamen. Dette bør sees nærmere på. Er det som undervises i 

timene nok relevant. 

- Samlingsbaserte kurs gir kanskje litt lite utbytte. Vært bedre med timer hver uke, fått 

bearbeidet stoffet bedre. 

- Det bør være bedre sammenheng mellom teori og praksis 

- Skulle vært en forelesning om fokus til oppgaven.  

- Litt uklart hva som forventes av studentene 

- Pedagogikk eller metodikk? Opplegget er litt for stort og krever litt for mye av studenten. 

- Litt lite oppfølging/veiledning for å finne ditt fokus for oppgaven. 

- Presentasjon i undervisningen av flere forskjellige måter å lage instruksjon av en dans. 

- Dansepensum bør knyttes mer til det metodiske opplegget. Enklere danseformer, trenger ikke 

å være «spesialdanser». 

- Veldig bra med Ami som rettleder. 
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