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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 28

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förre gången fanns det en del kommentarer på statistik, t ex att lösa teknikproblemen med SPSS och
Zoom, omfördela tiden när statitiken presenteras i kursen, koordinera presentationen av statistik i
förhållandet till bearbetning av insamlingsdatan och byt kursbok i statistik. I övrigt påpekade
studenterna att kursen var rörig och att läraren var inte sampratade och en del annat som handlade
huvudsakligen om logistiken.
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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.

Förutom att byta ut statistikboken genomfördes alla föreslagna förändringar kring statistikdelen. Vissa
förändringar gjordes kring logistiken också. Överlag var studenterna nöjda med statistik men det var flera som
påpekade att kursen var rörig. Jag tror att Corona-situation påverkade detta delvis, eftersom förändringar
skedde ganska snabbt när Corona-läget försämrades i landet och allt gick på distans. Det var en utmaning för
alla lärare att hitta på andra lösningar. Jag tror inte det förklarar hela upplevelsen kring "rörighet" utan ett
annat problem är att det är alldeles för många lärare inblandade i kursen, vilket gör det svårare att få alla
lärare samstämda och även gör det svårare för studenternas inlärning när det är så många lärare för
studenterna att lära känna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Ännu mer tydlighet och struktur behövs för att integrera de alla olika delarna i kursen. Detta krävs också att
kommunikationen till studenterna förbättras. Det kan också vara bra om studierektorn minskar antalet lärare
som medverkar i kursen.

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


