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Kurskod: FHAE33

Anmälningskod: 29895

Termin: HT-17

Startvecka: 201745

Slutvecka: 201803

Studietakt: 50%

Studieform: Distans

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 16

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 25

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Gruppdiskussionerna på Its - behövs här en förändring? Ersättas med något annat?

Kommentar: Reviderat det här, och det var inga kommentarer kring detta vid årets kursutvärdering, då det nu är
frivilligt att diskutera - ingå i grupp.

Kan kurslitteraturen uppdateras (i samråd med programledare för SARIS), för att få in metodexempel som också
behandlar
områden som rör samhälle- och riskhantering?

Kommentar: Detta har diskuterats med programledare för SARIS, vi hoppas på en förbättring framöver. Men det
finns möjlighet redan idag att söka egen litteratur inom sitt område.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-03-01

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Kvalitativ vetenskaplig metod, 7.5 hp (FHAE33)
Kursansvarig: Louise Persson





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.

Utifrån kursutvärderingen där 16/25 personer svarat framkommer att samtliga upplevt att kursmålen uppfyllts i hög grad
eller mer. De flesta svarar att de har haft möjlighet att i hög grad uppnå de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som
finns beskrivna i lärandemålen. Vidare är det olika hur mycket tid de lagt ned i kursen, men 7/18 skriver att de lagt ned ca.
20-39 timmar/vecka. De flesta upplever sig professionellt bemötta i hög grad eller mer. Genom muntlig utvädering framkom
att de tycker att de fått med sig mycket goda kunskaper i kvalitativ innehålls analys, och
att det är uppskattat att de kan bygga upp sina arbeten utifrån sitt intresseområde/bakgrund (och med hjälp av
kurslitteratur). En student skriver också: "Mycket bra att studenten inom kursen kunnat "träna" på att genomföra kval.
metoder och skriva på metoddelar för en kommande uppsats. Fortsätt så". Slutseminariet beskrevs vidare som lärorikt av de
flesta och något som de var nöjda med (muntlig utvärdering). Sedan visade fritextsvaren att den första dagen med
föreläsning, skulle kunna kortas ned (provar detta redan vid vårens kurs -18, där det är en halvdag istället för en heldag vid
första tillfället). Sammantaget har studenterna varit nöjda med kursen (eller mer) och dess innehåll.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Datum - uppdateras.

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


