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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 17

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
* Börja kursen så tidigt som möjligt och ha färre föreläsningar nära inpå tentan. Dvs. sprid ut
teoridelen över längre tid. Tentans placering går dock inte att ändra på på grund av samläsning
mellan biolog- och lärarstudenter samt VFU.
* Använda fler diskussions-/exempelfrågor i samband med föreläsningarna. Studenterna uppskattade
dessa och efterlyste fler.
* Ha färre sammanfattande diskussionsseminarier och begär att studenterna inkommer med frågor
skriftligt på Canvas inför seminarierna.
* Vara ännu tydligare med vilka statistikkunskaper studenter bör ha sedan förut inför kursen och
ange hur man kan skaffa sig dessa kunskaper om de saknas/behöver fräschas upp.

//Allt punkter ovan utom nr 3 genomfördes under denna kursomgång. Ang punkt 3. Vi bytte ut
sammanfattande diskussionsseminarier till tid för handledning där studenterna kunde själva
bestämma vilka delar de behövde extra undervisning/repetition kring.
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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.

Samläsning skedde mellan campus och distans (samt tillsammans med lärarstudenterna under kursens
teorimoduler) ? allt på distans, inkl fältövningar, p g a pandemin.

Egen kursvärdering genomfördes i Survey&report - campus+distans med mer detaljerade frågor. Denna egna
kursvärdering hade högre svarsfrekvens (33 studenter) och flera fritextsvar än den automatiserade
kursvärderingen. Med tanke på att detta var andra gången kursen gav, har studenterna i allmänhet tyckt att
kursen har varit väldigt bra.

Examinationsformerna fungerade relativt väl. Hemtenta istället för salstenta fungerade bra, men tiden kan ev.
ha varit något för knapp. Gällande läraktiviteterna, föreläsningar med övningar fungerade väl. Kursboken
fungerade ok, liksom de externa filmer som fanns länkade till för att illustrera teorin med exempel.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inkludera teorilaborationerna med kursens teorimoduler istället för att ha dem under kursens sista tre veckor.

Om fältövning 1 kommer att ske på distans igen - ändra redovisningsformen från videoinspelning till
redovisning via Zoom.

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


