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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Länk fungerade ej men vid tidigare kurstillfälle planerades skapande av ytterligare exempelfilmer.
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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.

Att ha en skriftlig salstentamen som en del av kursexaminationen är något som statistikämnet önskat ha och i nuläget finns
ingen plan på att ändra det. Att det skulle vara enklare för studenter med en hemtentamen kan förstås men bedömningen
som gjorts är att en skriftlig salstentamen är lämpligast.

Filmerna är skapade i Adobe Connect och vad jag förstår det går det inte att bestämma själv vilken hastighet de skall
spelas upp i. I och med bytet av lärplattform kommer ZOOM användas fortsättningsvis vid skapandet av filmer och kanske
finns då möjligheten att bestämma uppspelningshastigheten.

Enligt studenternas kommentarer gör jag bedömningen att kurstillfället fungerat bra.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det var första gången lärplattformen Canvas användes och en hel del extra administration behövdes. Inga nya
exempelfilmer skapades under kurstillfället men under nästkommande tillfälle krävs troligtvis mindre tid till administration
eftersom man blivit mer van Canvas så då föreslås några ytterligare exempelfilmer skapas. Som någon påpekat är
kursboken på engelska men kursen ges på svenska så förslaget om en ordlista är något att fundera på. Samtidigt är det
möjligt att fråga om ord i funktionen "frågor till läraren" på Canvas så det skulle gå att under kursen bygga upp en "ordlista"
på detta sätt.

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


