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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 15

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 29

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--att få igång i diskussionsgrupperna bättre
--att få mer material om vetenskapsfilosofi
--att ha olika artiklar att diskutera vid slutseminariet

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-02-10

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Kvalitativ vetenskaplig metod, 7.5 hp (FHAE33)
Kursansvarig: Linda Beckman





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.

Kursen upplevs överlag som bra. Studenterna uppskattar uppgifternas utformning. Några hade synpunkter på
inlämningstider men det är dock svårt att tillgodose för att det ska flyta på. Några hade synpunkter på att det vid ett par
tillfällen var otydligt vilken tid/datum som avses för inlämning;detta ska tydliggöras vid nästa tillfälle. De synpunkter som
kom upp vid förra tillfället och som vi gjorde en förändring av, kom inte upp vid detta tillfälle, vilket vi tolkar som positivt. De
flesta uppskattar slutseminariet men vi vet att tiden är knapp vid de olika diskussionerna. Här får vi fundera på hur vi kan
finjustera detta ännu mer (flera förändrigar har redan gjorts). 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

- Se över kurslitteratur, det efterfrågas en bredare metodbok och fler djupgående artiklar i olika kvalitativa metoder. 
- Se över inlämningsuppgifternas form; ett förslag som kom upp var att arbetet sker i "projektform" istället för de enskilda
inlämningar som var nu. Ett förslag som kom upp var "analys-workshop".
- Se över diskussionsforumen, antingen obligatorsikt eller låta de som vill vara aktiva vara med i dessa. 
- Se över hur vi kan förbättra slutseminariet ännu mer (överlag upplevdes det positivt men det finns förbättringspotential)

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


