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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 13

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 30

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inför nästa kurstillfälle avses examinationen omformas så att ett större antal enskilda delexaminationer
genomförs, istället för en stor avslutande rapport. Detta gör att vi kan undvika det tidigare upplägget med en
gemensam och en individuell del i samma examinationsform. Varje student kommer istället att vara helt
individuellt ansvarig för sin inlämning och otydligheter i befogenheterna att revidera den gruppgemensamma
delen kan därmed undvikas. För att undvika frustration vid workshops etc kommer olika specifika gruppuppgifter
att utdelas vilka studenterna kan fokusera på i väntan på handledning från kursledaren. Antal examinatörer avses
också minskas från 3 till 2 vilket bör ge samordnings- och tidseffektivitetsvinster.
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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.

Ett återkommande problem är svårigheterna att ta till sig SPSS och statistikhantering på en distanskurs. Kursledningen
bekräftar problemet och att det är svårt att ta till sig komplex statistikanalys med hjälp av endast ett fåtal närträffar. Det har
dock inte varit möjligt att utöka antalet träffar inom distansformen; kursvärderingarna visar ju också att deltagare inte är
positivt inställda till många obligatoriska närträffar.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inför nästa tillfälle är kursplanen ändrad så att deltagarna kan välja fritt mellan olika vetenskapliga metoder varför
frustrationen inför ett obligatoriskt statistikmoment torde utebli.

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


