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Närvarande: Michael Tholander, Ludwig Halvorsen 

§ 1 SAMMANFATTNING 

Svarsfrekvens           26% (12/47) 

Sammanfattningsbetyg  3.58 

Timmar per vecka     25 

§ 2 FAKULTETENS FRÅGOR 

Studenterna verkar överlag vara ok med kursen och upplever att kursen har följt kursplan och 
examinationsmoment känns relevanta. Dock kan den låga svarsfrekvens bidragit till att få svar ( 
extremvärden) kan påverka medelvärdet mer en vad de gör i normala fall. 

§ 3 KURSLITTERATUR 

Howitt kommer användas nästa år, studenterna ska inte känna något tvång utan som en 
rekommendation litteratur som Thornberg  & Fejes bok kan användas för att klara kursen 

 § 4 FÖRELÄSNINGAR 

Studenterna var nöjda med föreläsarna i kursen och gav positiva kommentarer.  De tyckte att det 
var tillräckligt många föreläsningar i kursen 

 § 5 SEMINARIER/ WORKSHOPS 

Seminarierna fick hyfsat betyg, då detta är första gången kursen ges under 80 % har det gjorts 
om.  

Vissa studenter upplevde att det var svårt att förstå vad som skulle göras under workshoparna 
med den aktuella metoden. En lösning kan vara att gå igenom ett konkret exempel på det 
utdelade materialet innan studenterna börjar analysera det i grupp.  

Materialet i workshoparna fick bra betyg av studenterna överlag men ska övervägas om det ska 
bytas. Materialet i CA workshopen (larm samtalet) är bra men IPA och GTs ka bytas ut.  

 § 6 UPPGIFTER 

Studenterna var nöjda med intervjuuppgiften. 

Studenterna var nöjda med observationsuppgiften.  

Artikelredovisningen fick blandade betyg. Förra årets kurs fick bättre även fast det var samma 
upplägg , kursmomentet fyller en viktigt funktion och därför  måste hållas kvar. För att få 
studenten att läsa mera om metod och se praktiska tillämpning.  

 § 7 EXAMINATION  

Hemtentan var uppskattad av studenterna och fick bra betyg. 



Studenterna efterfrågade att examinatorn ska ge positiv kritik, det upplevdes att det endast tog 
upp negativkritik. Att i framtiden säga till studenterna att om man har fått godkänt har man gjort 
ett arbete. Om man har fått komplettering på hemtentan eller någon annan uppgift har man 
fortfarande gjort ett bra arbete. 

§ 6 ÖVRIGT  

§ 8.1 Kursinformation 
Betona mycket att läsa det skriftliga instruktionerna på lisam, visa har stenkoll medans andra inte 
läst.  

§ 8.2 Framtida förändringar 
Studenter efterfrågade att hela föreläsningsbilderna ska läggas ut på nätet dock så har 
föreläsningsbilderna använt sig utav copyright skyddat material. Sen anmärker föreläsningarna är 
guide till läsning i boken och ingen genväg. 

Workshops material : ska bytas ut förutom det som användes i CA. 

Att presentera artikelredovisning bättre och understryka den relevans i kursen för att studenterna 
ska uppskatta den högre. 

Att hitta en bättre balans på positiv och negativ feedback på examinationsmomenten så att 
studenterna upplever det mer rättvist.  
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