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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 9

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 45

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--Länk fungerar ej.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-02-04

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Statistik I, 15.0 hp (STGA06)
Kursansvarig: Dan Larsson





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.

Endast 9 av 45 studenter har deltagit i kursvärderingen så det är svårt att dra några slutsatser om vad
studentgruppen som helhet ansåg. Med det sagt verkar kurstillfället fungerat relativt bra speciellt om man
tänker på alla försvårande restriktioner som funnits. En del kommentarer angående svårighet att hinna med
den hemtentamen som var en del av examinationen kan förstås men det är också nödvändigt att vid en sån
tentamensform ha allt för lång tid till förfogande eftersom man i och med examensformen har tillgång till helt
andra hjälpmedel än vid vanliga salstentamen.

Vad gäller kursböcker och språk så diskuteras det ibland på ämnsmöten men det finns just nu inga planer på
förändringar.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Den allra största delen av hjälpmaterialet till kurslitteraturen har varit i form av filmer. Tyvärr kommer alla
äldre filmer att bli otillgängliga i slutet på januari eftersom de är skapade i Adobe Connect som universitet
avslutat sitt samarbete med. Nya filmer skapas i ZOOM så fullt focus kommer att ligga på att ersätta alla de
gamla filmerna med nyinspelade liknande filmer i ZOOM.

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


