Utvärdering av Dansa en bok 2017

90 pedagoger tillfrågade: Heby 15 st, Älvkarleby 11 st, Enköping 21 st, Knivsta 5 st, Uppsala 13
st, Östhammar 19 st , 6 st i Tierp

Innan workshopen

1. Hur bekväm är du med dans och rörelse.
Där 1 är ej bekväm och 5 är mycket bekväm

12345-

1 st
7 st
29 st
32 st
21 st

2. Förväntningar på workshopen.
* Nyfiken, spännande, få inspiration och ny erfarenhet. Lära mig något, skall bli roligt. Att våga,
titeln lockade, utvecklande. Få nytt användbart material och redskap till barnen på förskola och
skola. Att känna mig mer bekväm med detta inlärningssätt. Lära mig att koppla ihop musik, dans
och bok, och att göra det med barnen. Få nya idéer, nya verktyg och ett nytänkande. Att få
”roliga” verktyg med mig till förskolan. Få alternativa idéer till traditionell bokläsning. Vill se ett
nytt sätt att få använda en bok i förskolan. Ett nytt sätt att få arbeta med ord. Lära sig att ta ut det
viktiga i boken och hur man kan förmedla känslor och olika händelser. Att lära mig mycket.
Utveckla min berättarkompetens. Fler sätt att jobba med överskridande ämnen. Få verktyg att
inspirera barnen till att komma till annan dimension med läsning. Att arbeta med sagor på ett
nytt sätt. Känna mig säkrare i dansen.

Efter workshopen:

1. Hur bekväm är du med dans och rörelse.
Där 1 är ej bekväm och 5 är mycket bekväm

12345-

0 st
0 st
6 st
49 st
35 st
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2 Hur upplevde du workshopen.
* Mycket bra och roligt. Fick nya erfarenheter. Det var toppen och frigörande. Kommer
absolut att göra detta sen. Ett fantastiskt redskap, mycket inspirerande och motiverande, gav
mersmak. Värdefullt, användarvänligt, överraskande roligt. Positiv upplevelse, lärorik och
utvecklande. Bra med eget skapande för barnen. Uppfriskande intressant. Bra med teorin först
och sedan att få göra det själv praktiskt. Lärorikt och konkret. Nya sätt att tänka på, lätt att ta till
sig. Har lärt mig mycket. Engagerad och bra pedagog. Lustfullt och givande.

3. Ser du ett pedagogiskt värde med workshopen.
* Ja, helt klart, absolut, perfekt blandning av rörelse av och koncentration. Mycket bra för
språkutvecklingen med innehållande lek och rörelse. Får in mycket av våra mål i läroplanen med
detta material. Bra för kreativitet och fantasi. Mycket bra att vi själva fick vara delaktig i
workshopen, förstår mycket bra nu. Mycket passande material som lämpar sig även till barn som
har svårt att sitta stilla, blyga eller motoriskt oroliga. Mycket bra för språkinlärning och
kroppsmedvetenhet. Inbjuder till att uttrycka känslor. Bra med reflektion för barnen. Det finns
så många fördelar med att dansa en bok. Super bra material att använda till barn som inte har
svenska som modersmål. Så bra att använda kroppsspråket och sin fantasi. Startade ett kreativt
pedagogiskt tänk hos mig. Bra med lärande och upplevelse. Barnen skulle älska detta. Detta är
kompetenshöjande både för barnen och för oss pedagoger. Barnen får ett positivt
förhållningssätt till böcker och lär sig memorera i större grad.

4. Är du bekväm nog att kunna hålla i Dansa en bok till dina elever.
• Ja, absolut, efter denna workshop inga problem. (Ja- 82 st)
• Vill träna lite innan först (2 st)

5. Var det något du saknade, behövde eller annat du vill tillägga för att själv kunna leda
Dansa en bok.
* Nej, allt var tydligt, mycket bra upplägg på föreläsning och workshop, lagom långt, bra att vi
fick dansa själva. Hur man laddar ner musiken praktiskt. Kanske några fler förslag på böcker.
Skulle vilja prova med mer rekvisita. Genomgång av boken innan. Vore bra om flera pedagoger
från förskola/skola fick ta del av detta material så alla jobbade åt samma håll och kunde hjälpas
åt. Vore bra med en uppföljning.
6. Övrigt.
* Tack för härligt tillfälle och givande workshop, mycket nöjd, mycket bra upplägg på dagen.
Roligt! Mycket bra föreläsare som sprider glädje och inspiration. Bra med mer dans i förskola
och skola. Användarvänligt material. Flera sådana här workshops! Alla borde få göra detta. Bra
musik. Jag kommer att dansa flera böcker. Härlig känsla i kroppen.

7. Skulle du rekommendera denna workshop till en annan kollega
1-0 st
2-0 st
3-0 st
4-0 st
5-0 st
6-0 st
7-1 st
8- 2 st
9- 5 st
10- 82 st
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