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1 Kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

LiU-2020-04121 

1.1 Basdata 
Masterprogrammet "Statistics and machine learning" är ett tvåårigt masterprogram som 
omfattar 120hp och som har huvudområdet statistik. Programmet hade 15 nybörjarplatser 
till 2019 och under senaste två åren har antalet platser ökat till 20. Programmet ligger i 
skärningspunkten mellan statistik, maskininlärning, artificiell intelligens och 
databashantering, och syftet är att utbilda experter inom data science, statistisk 
maskininlärning och liknande. Programmet är tänkt att ge tillräckliga kunskaper både för 
att kunna hitta anställning inom industri och för att kunna bedriva doktorandstudier. 
Utbildningsplanen återfinns på https://liu.se/studieinfo/program/f7msl/. Författare av 
rapporten: Oleg Sysoev, Annika Tillander, Jolanta Pielaszkiewicz, Bertil Wegmann, Isak 
Hietala. 

1.2 Nyckeltal 

1.2.1 LiU-gemensamma nyckeltal och data från utvärderingssystem 

1.2.1.1 Antal förstahandssökande 
I figur 1 visas antalet förstahandssökande per år (HT=hösttermin), för de fem senaste åren. 
Staplarna visar totalt antal förstahandssökande samt antal kvinnor och män. Observera att 
det är antalet förstahandssökande INNAN betalning, vilket innebär att många faller bort 
innan registrering. 
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Figur 1 - Antalet förstahandssökande uppdelat på kön 

Figur 2 nedan visar antalet sökande totalt till programmet från 2008 till nu. 
Förstahandssökande är uppdelade på svenskt och utländskt personnummer, där hela 
höjden summerar till det totalt antalet förstahandssökande motsvarande figur 1. 

De grå lodräta sträcken indikerar på första antagningen med nytt namn på programmet, 
den vänstra när programmet bytte namn till Statistics and Data Mining, och den högra när 
programmet bytte namn till sitt nuvarande Statistics and Machine Learning. 

Notera att siffror för HT2021 är dagsfärska och är hämtade 2021-08-27. 

 

Figur 2 - Antalet sökande totalt och i första hand, uppdelat på svenska och utländska personnummer 

Figur 3 visar antalet som påbörjade programmet i varje kull från 2008 och framåt. Notera 
att siffror för HT2021 är dagsfärska och är hämtade 2021-08-27. 
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Figur 3 - Antalet förstahandssökande och registrerade vid terminsstarten 

Figurerna ovan visar att programmet har ökat i popularitet kontinuerligt de senaste tio 
åren. Antalet sökande från utlandet har ökat mer än antalet sökande från Sverige men har 
också påverkats mer utav de två senaste antagningsomgångarna under Covid-19 pandemin. 
Könsfördelningen för antalet sökande har legat någorlunda stabilt där en klar majoritet av 
dessa är män. 

1.2.1.2 Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter 
Tabellen och diagrammet nedan visar antal högskolepoäng per termin. Högskolepoängen 
avser aktiva studenter i kullarna som startade höstterminen 2012 till höstterminen 2016. 
Högskolepoängen är ett beräknat medelvärde för aktuella kullar. Definitionen av aktiva 
studenter är studenter som har tagit någon poäng på terminen (inklusive poäng från 
omtentor). 

Termin Genomsnittlig 
poängproduktion 

Antal aktiva 
studenter 

Varav 
kvinnor 

Varav män 

1 19 44 12 32 

2 30 45 12 33 

3 17 68 24 44 

4 31 64 22 42 

5 7 19 9 10 

6 24 7 3 4 

7 9 1 0 1 

8 21 3 2 1 

Öv 0 78 25 53 

 73 78 25 53 
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Tabell 1 - Genomsnittligt antal avklarade poäng per termin samt antalet studenter totalt och uppdelat på 
kön. 

Diagrammet nedan visar den genomsnittliga poängproduktionen per termin från tabellen 
ovan, fördelad på kön. 

 

Figur 4 - Genomsnittligt antal avklarade poäng per termin uppdelat på kön. 
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Figur 5 - Poängproduktion uppdelat på starttermin. 

Ovanstående visualiseringar, tabell 1, figur 4 och figur 5 visar att flertalet studenter behöver 
fler terminer än ordinarie (4 terminer) för att klara av sina studier. Den första och tredje 
terminen har sämre resultat än den andra och fjärde terminen, vilket kan bero på att den 
första terminens kurser introducerar studenterna till programmet, och dess fokus på 
statistik, och kanske inte överenstämmer med studenternas förväntningar. Den tredje 
terminen innehåller avancerade kurser men har haft strikta tröskelkrav för att en student 
ska flyttas upp dit. 

Ett stort antal studenter finns under Övriga med en genomsnittlig poängproduktion på 0. 
Dessa studenter är förmodligen antagna studenter som inte påbörjat programmet men 
fortfarande ligger kvar i LADOK med tillstånd Ej påbörjad. 

Terminer i visualiseringarna som har fler än 30 avklarade högskolepoäng är missvisande 
pga inkluderingen av omtentor, så tolkningar av genomströmningen från dessa terminer är 
svåra att göra. Det är värt att poängtera att dessa visualiseringar inte visar andelen 
avklarade högskolepoäng av de registrerade studenterna, som bör vara en bättre indikator 
av genomströmningen. 

1.2.1.3 Tid till examen 
Diagrammet visar hur stor andel av studenterna som tar examen per startår (”kull”) samt 
hur lång tid efter avslutad utbildning examination sker. Staplarna visas per ”kull” (dvs ej 
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ackumulerat utfall) och termin t.ex. HT2013 avser startår höstterminen 2013. Diagrammet 
visar även hur många som inte tagit examen senast tre år efter avslutad utbildning. 

Studenter med studieuppehåll kan ha återupptagit studierna i senare kull. 

 

Figur 6 - Andel av studenter som tagit examen uppdelat på kull. 

 

Tabellen visar totalt antal studenternas progression från registrering per starttermin till och med 3 år 
efter avslutat program. Se förklaring till kolumnerna nedan. 

 

Tabellen visar de kvinnliga studenternas progression från registrering per starttermin till och med 3 år 
efter avslutat program. Se förklaring till kolumnerna nedan. 

 

Tabellen visar de manliga studenternas progression från registrering per starttermin till och med 3 år 
efter avslutat program. Se förklaring till kolumnerna nedan. 

Förklaring till tabellerna ovan som visar följande kolumner: 

• Totalt reg: Antal studenter som någon gång varit registrerade på ett visst 
programtillfälle. 
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• Reg: Antal registrerade (ht 2020) 

• Uppehåll: Studenter som anmält uppehåll (ht 2020) 

• Avbrott: Totalt antal studenter som gjort avbrott på ett visst programtillfälle 

• Bortfall: Totalt antal studenter som det saknas information om 

• Inom 6 mån: studenter som tagit examen inom 6 månader efter det att 
utbildningen har slutat 

• Andel 6 mån: andel studenter som tagit examen inom 6 månader efter det att 
utbildningen har slutat 

• Inom 1 år: studenter som tagit examen inom ett år efter det att utbildningen har 
slutat 

• Andel 1 år: andel studenter som tagit examen inom ett år efter det att utbildningen 
har slutat 

• Inom 3 år: studenter som tagit examen inom tre år efter det att utbildningen har 
slutat 

• Andel 3 år: andel studenter som tagit examen inom tre år efter det att utbildningen 
har slutat 

Figur 7 visar korrigerade uppgifter från LADOK över andelen registrerade studenter från 
varje kull som blivit tilldelade en examen. I LADOK har det förekommit fall där studenten 
står som Pågående trots att studenten tagit ut en examen inom kurspaketeringen. Dessa 
studenter har i figuren fått tillstånd Avklarad. En student har tagit ut en generell 
masterexamen i statistik och fått tillstånd Avklarad. 

Figuren visar endast unika studenter, dvs om en student genomfört ett kullbyte 
förekommer studenten endast i stapeln för sin ordinarie kull. 

Datamaterialet som ligger till grund för figuren är hämtad från LADOK 2021-08-27. 

 

Figur 7 - Andelen av kull som tagit ut examen inom angivna tider efter att kullen avslutat sin utbildning. 
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Majoriteten av alla studenter tar en examen från programmet, vanligast är det ca 6 
månader efter att kullen avslutat sin utbildning. Figur 7 ovan visar att det förekommer en 
stor andel studenter som ännu är "aktiva" på programmet trots att ingen aktivitet påvisats 
och inget avbrott har registrerats. Sammanlagt 10 studenter med tillstånd Pågående har 
klarat av alla formella krav för att ta ut en examen, men har av olika anledningar ännu inte 
gjort detta eller inte fått sin ansökan behandlad ännu. Ytterligare 14 studenter är inom 20 
poäng från att ta ut en mastersexamen. 

1.2.2 Kursutvärderingar och Studentundersökningen 
Den senaste studentundersökningen genomfördes 2017, som enligt tidigare figurer är innan 
programmets namnbyte och efterföljande markanta ökning i popularitet. Undersökningen 
besvarades av 28 studenter, (82%). Sammanfattningsvis anser de svarande att de är minst 
nöjda med tillgången till studieplatser och lugna lokaler, som bör ha förbättrats i och med 
färdigställningen av Studenthuset, samt tillgängligheten av litteraturlistor och 
kursscheman. 

Studenterna anser att de har en bra fysisk arbetsmiljö, med undantaget av tillgången till 
studieplatser, och trivs bra inom sitt program och sina medstudenter. Kring utbildningen 
pekar studenterna på att lärarna är bra på att förmedla kunskap och är tillgängliga, men att 
tydligheten i vad för krav som ställs, återkoppling och examination är saker som behöver 
förbättras. Hela 44 procent av de svarande är mycket nöjda med utbildningens relevans för 
deras framtida yrkesliv. 

De svarande anser att negativ stress (36%), ekonomi (18%), brist på sociala kontakter 
(18%), och psykisk ohälsa (11%) har varit stora hinder för att de ska kunna lyckas med sina 
studier. Eftersom programmet har internationella studenter som måste betala 
studieavgifter, kunna uppvisa en levnadsbuffert för Migrationsverket, och flyttar långt ifrån 
sitt hemland, är de två mittersta hindren inte förvånande. Den negativa stressen är något 
som drabbar alla studerande och där har programmet försökt att visa upp de stödtjänster 
som finns hos Studenthälsan genom att de håller i en introföreläsning och information om 
kurser och workshops skickas ut till aktiva studenter kontinuerligt. 

Många av programmets kurser får kontinuerligt bra genomsnittsbetyg (> 4) i sina 
kursutvärderingar. Enstaka kurser har fått ett genomsnittligt kursbetyg mindre än 3, den 
främsta orsaken har varit den upplevda tiden som måste läggas på kursen i förhållande till 
dess högskolepoäng. 

1.2.3 Fakultetsspecifika nyckeltal 
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2 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Måluppfyllelse 

Det är de kursansvariga lärarna tillsammans med de undervisande som angett i vilken mån 
kursmålen i utbildningen uppfyller de nationella examensmålen. Vi har valt att göra en 
sammanställning över de olika moment som ingår på kurserna för att ge en tydlig översikt 
av lärandeaktiviteter (tabell M1), examinationsformer (tabell M2), färdighetsträning (tabell 
M3a och M3b) och studentåterkoppling (tabell M4) som förekommer på kurserna. Dessa 
matriser finns med i Bilagan 1.5. 

För översyn gällande måluppfyllelse har vi också gjort en sammanställning över hur många 
kurser som helt stöttar, delvis stöttar, i någon mån stöttar och inte alls stöttar de olika 
delmålen i tabellform (tabell M5, M6 och M7) och den fakultetsspecifika matrisen är 
bifogad som Bilaga 1. 

Kunskap och förståelse 

Examensmål 1 

Studenten ska 

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett 
kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av 
området samt fördjupad insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete 

Examensmål 2 

Studenten ska 

- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

I och med kurserna är avancerad nivå med både fördjupning och bredd följer att 
måluppfyllnad för examensmål 1 och 2 mycket hög för de flesta av kurserna med undantag 
för delmål 1d), se tabell M5. 

För delmål 1a) har flertalet av kurserna att de helt stöttas av kursmålet då det är 
ämnesspecifika kurser så som t.ex. 

- Bayesianska metoder där statistiska modeller som utnyttjar det Bayesianska 
tillvägagångssättet analyseras för att tolka resultat på ett korrekt sätt, 

- Sannolikhetsteori där teoretiska aspekter i sannolikhetsteori diskuteras som ligger till 
grunder statistiska metoder som studeras på övriga kurser. Kursens lärandemål knyter 
sannolikhetslära och statistisk inferens till beslutsfattande vilket främjar förståelsen för det 
mesta som har med statistisk vetenskap att göra. 

- Beslutsteori där kursens lärandemål knyter sannolikhetslära och statistisk inferens till 
beslutsfattande vilket främjar förståelsen för det mesta som har med statistisk vetenskap att 
göra. 

De kurser som i mindre grad stöttar är de som är viktigt verktyg men inte samma direkta 
koppling till statistikämnet så som t.ex. 

- Visualisering där kursmålet är att beskriva grundläggande principer för visualisering med 
hjälp av statiska, interaktiva eller dynamiska diagram. 
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Även delmål 1b) och 1c) stöttas det helt eller till stor del av kursmålen på de flesta av 
kurserna, t.ex. 

- Bayesianska metoder där studenter förväntas kunna redogöra för de största skillnaderna 
mellan Bayesiansk och frekventistisk inferens och genomföra den Bayesianska inferensen 

- Tidsserier och sekvensinlärning där kursen har många olika tillämpningar på data och 
datorlabbar kräver att man förstår algoritmerna som implementeras. 

- Sannolikhetsteori där studenterna förväntas att kunna tillämpa kunskap för att lösa nya 
teoretiska problem, härleda sannolikhetsfördelningar för funktioner av slumpvektorer, 
analysera sannolikhetsmodeller med hjälp av momentgenererande funktioner och andra 
transformer, analysera sannolikhetsmodeller med hjälp av betingning, redogöra för 
grundläggande modeller för stokastisk konvergens och härleda gränsfördelningar och 
diskuterade aspekter studeras mer i djup mer än bred så som non measurable sets givet i 
anslutning till kursen 

Delmål 1d) är ett möjligt utvecklingsområde, detta då det är ett färre antal kurser som helt 
stöttar målet jämfört med övriga. De kurser som helt stöttar kursmålet är 

- Masteruppsats i statistik där examensarbetet sätts in ett relevant vetenskapligt 
sammanhang, identifiera relevanta informationskällor, utföra informationssökningar, 
värdera kritiskt informationens relevans samt använda sig av korrekt referenshantering. 

- Forskningsprojekt där målet är att genomföra ett projekt nära forskningen. 

- Visualisering där målet är att visa kunskap om visualiseringsmetoder som finns i aktuella 
forskningspublikationer. 

De övriga kurser som till viss del stöttar delmålet gör det genom att aktuell forskning tas 
upp som exempel vid lärandeaktiviteter så som på föreläsningar. 

Majoriteten av våra kurser på avancerad nivå är metodfokuserade där metoderna sedan 
tillämpas inom olika studieområden därav stöttas Examensmål 2 helt eller till stor del av 
kursmålen på de flesta av kurserna så som t.ex. 

- Bayesianska metoder där ett av lärandemålen är att använda Bayesianska modeller för 
prediktion och beslutsfattande. 

- Maskininlärning där det används relevanta begrepp och metoder inom maskininlärning 
för att formulera, strukturera och lösa praktiska problem som har anknytning till stora eller 
komplexa datamängder. 

- Advanced Machine Learning då de moment som tas upp i kursen görs djupgående med 
metodologiska och tillämpningar på detaljnivå. 

- Avancerad programmering i R då R är ett av det mest använda programmet av statistiker. 

De kurser vars kursmål inte alls stöttar examensmålet är t.ex. Akademiska studier på 
avancerad nivå där målet är generellt gällande studier på avancerad nivå och ej 
ämnesspecifikt. 

Genom att ett flertal av olika lärandeaktiviteter tillämpas på samtliga av kurserna i 
kombination med variation av färdighetsträningsmoment möjliggörs breddning och 
fördjupning inom huvudämnet. 
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De flesta av kurserna tillämpar en kombination av två till tre examinationsformer så som 
Beslutsteori Examensmål 1 och 2 där examineras genom muntliga tentamina, seminarier 
och projekt. Däremot Sannolikhetsteori tillämpar enbart skriftlig tentamen för examinering 
av Examensmål 1 och 2. 

Nr Delmål Helt Till 
stor 
del 

I 
någon 
mån 

Inte 
alls 

1a) Visa kunskap och förståelse inom 
huvudområdet 

14 2 4 0 

1b) Brett kunnande inom området 11 4 4 1 

1c) Väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa 
delar av området 

14 5 0 1 

1d) Fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete 

3 5 9 3 

      

2) Visa fördjupad metodkunskap inom 
huvudområdet för utbildningen 

14 2 1 3 

Tabell M5. Fördelning över hur kursmålen stöttar examensmål gällande kunskap och förståelse 

Färdighet och förmåga 

Examensmål 3 

Studenten ska 

- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa 
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 

Även detta examensmål stöttas helt eller till stor del i kursmålen på de flesta av kurserna, se 
tabell M6. Detta görs bland annat genom 

- att studenterna får implementera maskininlärningsmodeller i ett programmeringsspråk 
och använda existerande maskininlärningsmjukvaror för att analysera stora eller komplexa 
datamängder, göra prediktioner och utvärdera osäkerhet av dessa prediktioner, 
självständigt välja en lämplig modell i situationer med begränsad eller saknad information 
om bakomliggande samband i datamaterialet för Maskininlärning 

- att studenterna kritiskt och systematiskt använda kunskap förvärvade i kurser inom 
programmet samt under examensarbetets gång för Masteruppsats i statistik 

- att studenterna i kursens laborationer får studenterna lösa olika problem med den teori 
som har presenterats på föreläsningarna för Introduktion till Python 

- att kursen examineras utifrån ett självdefinierat projekt som kräver att studenten väljer 
och i viss mån utvecklar lämpliga metoder för Text Mining 

Även här genom att ett flertal av olika lärandeaktiviteter tillämpas på samtliga av kurserna i 
kombination med variation av färdighetsträningsmoment möjliggörs kunskap gällande det 
aktuella examensmålet. 

Genom att kombinera ett par eller flera examinationsformer skapas förutsättning att 
examinera examensmål 3. 
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Examensmål 4 

Studenten ska 

- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera 
frågeställningar 

- att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
tidsramar 

- bidra till kunskapsutvecklingen samt utvärdera detta arbete 

Detta examensmål är det färre av kursmålen som stödjer, framförallt delmål 4c) där det är 
12 kurser som inte alls stöttar. Några exempel på kurser som helt eller till stor del stöttar 
samtliga av delmålen är 

- Maskininlärning där studenterna ska använda relevanta begrepp och metoder inom 
maskininlärning för att formulera, strukturera och lösa praktiska problem som har 
anknytning till stora eller komplexa datamängder och utvärdera kvalitén av 
maskininlärningsmodeller. Kursen har även laborationsuppgifter med bestämda tidsramar 
för inlämning. 

- Masteruppsats i statistik där studenterna självständigt och kreativt identifiera, formulera 
och lösa statistiska problem med hjälp av relevanta metoder för analys och utvärdering. Ett 
lärandemål är att planera och med adekvata metoder genomföra examensarbetet inom 
givna tidsramar, muntligt och skriftligt kommunicera examensarbetet, dess 
problemställningar, lösningar och annan relevant information. 

- Text Mining i och med att projektarbetet är ett självständigt forskningsarbete, en 
masteruppsats i miniformat. 

Examensmål 4 stöttas av de kurser där självständiga projektarbeten ingår. Examinering 
sker ofta i form av rapporter ofta i kombination med muntlig redovisning och försvar. 

Examensmål 5 

Studenten ska 

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger 
till grund för dessa i dialog med olika grupper 

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang skriftligt klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger 
till grund för dessa i dialog med olika grupper 

Detta delmål är stöds helt av kursmålet för masteruppsatsen och forskningsprojekt 

- muntligt och skriftligt kommunicera examensarbetet, dess problemställningar, lösningar 
och annan relevant information. 

- Muntlig presentation av sitt arbete 

- Skriftlig rapport ska lämnas in 

Även ett flertal av övriga kurser stöttar till stor del eller i någon mån så som t.ex. 
Visualisering och Maskininlärning där det ingår både att presentera och opponera på 
seminarier och skriva labbrapporter. 
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Det finns dock vissa kurser såsom Statistical Methods där detta mål inte stöttas. 

Examensmål 6 

Studenten ska 

- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller 
för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

30% av kurserna har kursmål som helt eller till stor del stöttar examensmål 6, t.ex. 

- Bayesianska metoder är lärandemålet är analysera statistiska modeller som utnyttjar det 
Bayesianska tillvägagångssättet och tolka resultat på ett korrekt sätt 

- Maskininlärning använda relevanta begrepp och metoder inom maskininlärning för att 
formulera, strukturera och lösa praktiska problem som har anknytning till stora eller 
komplexa datamängder 

- Sannolikhetsteori lärandemål: tillämpa centrala univariata och multivariata 
sannolikhetsfördelningar för att lösa teoretiska och praktiska problem i sannolikhetsteori 
härleda sannolikhetsfördelningar för funktioner av slumpvektorer 

Detta mål möts genom tillämpning av de olika typerna av examinationsformer som 
förekommer på programmet så som t.ex. skriftliga tentamen, laborationer och rapporter. 

Nr Delmål Helt Till 
stor 
del 

I någon 
mån 

Inte 
alls 

3) Visa förmåga att kritiskt och systematiskt 
integrera kunskap och att analysera, bedöma 
och hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer även med 
begränsad information. 

10 6 2 2 

      

4a) Visa förmåga att kritiskt, självständigt och 
kreativt identifiera och formulera 
frågeställningar 

4 3 5 8 

4b) Att planera och med adekvata metoder 
genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
tidsramar 

7 5 4 4 

4c) Bidra till kunskapsutvecklingen samt 
utvärdera detta arbete 

3 2 3 12 

      

5a) Visa förmåga att i såväl nationella som 
internationella sammanhang muntligt klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och 
den kunskap och de argument som ligger till 
grund för dessa i dialog med olika grupper 

2 4 6 8 

5b) Visa förmåga att i såväl nationella som 
internationella sammanhang  skriftligt klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och 

3 4 7 6 
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den kunskap och de argument som ligger till 
grund för dessa i dialog med olika grupper 

      

6) Visa sådan färdighet som fordras för att delta i 
forsknings- och utvecklingsarbete eller för att 
självständigt arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet. 

5 1 9 5 

Tabell M6. Fördelning över hur kursmålen stöttar examensmål gällande färdighet och förmåga 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Examensmål 7 

Studenten ska 

-visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 
till relevanta vetenskapliga aspekter 

-visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 
till relevanta samhälleliga aspekter 

-visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 
till relevanta etiska aspekter 

-visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 

Tabellen M7 visar att detta mål möts upp helt eller delvis i flera kurser fast antalet sådana 
kurser är betydligt mindre än t ex examensmål 1-3. 

Den enda kurs vars kursmål helt stöttar samtliga av delmålen är masteruppsats i statistik: 

- sätta in examensarbetet i ett relevant vetenskapligt sammanhang, 

- bedöma kritiskt eget och andras examensarbeten med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter. 

Examensmål 8 

Studenten ska 

-visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används, och 

Detta delmål stöttas helt i bara en kurs men till stor del för 35% av kurserna så som t.ex. 

- Beslutsteori: Lärandemålen omfattar att kritiskt granska alla antaganden som görs i en 
beslutsprocess. Vidare handlar beslutsteori mycket om att rent inferensbaserade slutsatser 
inte alltid är tillräckliga som enda underlag till beslutsfattande utan att kriterierna ofta ska 
vara utifrån förväntad samhällsnytta 

- Bayesianska metoder: Eftersom en av delarna i Bayesianska modeller är val av lämplig 
priorinformation för okända kvantiteter, så behöver man ibland inhämta information från 
det omgivande samhället och delge ansvar till människor för hur priorinformation bör 
användas. Dessutom är en central del av kursen hur Bayesiansk inferens skiljer sig från 
frekventistisk inferens och där belyses möjligheter och begränsningar med båda 
inferensmetoder. 
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Examensmål 9 

Studenten ska 

-visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

20% av kurserna har kursmål som helt stöttar detta examensmål, så som t.ex. 

- Masteruppsats i statistik: inhämta och använda relevant kunskap för att lösa 
examensarbetets problemställningar, studera matematiska modeller som ligger bakom de 
valda analysmetoderna och anpassa dessa metoder till den angivna problemställningen om 
det behövs. 

- Forskningsprojekt: Behöver insamla mer kunskap för att genomföra projekten. 

Nr Delmål Helt Till 
stor 
del 

I 
någon 
mån 

Inte 
alls 

7a) Visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med hänsyn 
till relevanta vetenskapliga aspekter 

3 7 7 3 

7b) Visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med hänsyn 
till relevanta samhälleliga aspekter 

1 2 5 12 

7c) Visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med hänsyn 
till relevanta etiska aspekter 

1 1 5 13 

7d) Visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete 

1 4 1 14 

      

8) Visa insikt om vetenskapens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används 

1 6 4 9 

      

9) Visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

4 3 6 7 

Tabell M7. Fördelning över hur kursmålen stöttar examensmål gällande värderingsförmåga och 
förhållningssätt. 

Progression 

Statistik och Maskininlärning är ämnen där progression är ett uttalat mål i och med att det 
är ett teori-, metod- och färdighetsträningsämne. De kurser som ges på programmet bygger 
upp studenternas kunskap inför arbetet med masteruppsatsen. Strukturen på programmet 
återpeglar progressionen tydligt : utbildningen börjar med introduktionskurser, fortsätter 
med obligatoriska kurser som använder kunskaper av föregående kurser (t ex Bayesianska 
metoder använder kunskaper av Datorintensiva Metoder, Analys av Big Data använder 
kunskaper av Programmering i Python) och terminen 3 består av valbara kurser som 
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använder kunskaper som studenterna har förvärvat sig i obligatoriska kurser under 
terminer 1 och 2. 

För att tydliggöra för studenterna kopplingar mellan examensål, lärandeaktiviteter och 
examination brukar kursanvariga skriva ett lärandeplan där det framgår vilka mål kursen 
har, hur lärandeprocessen ser ut, vilka aktiviteter som ingår, hur dessa aktiviteter är 
relaterade till examination. Ibland diskuteras målen istället på första föreläsningen i 
kurserna. 

Utvecklingsområden 

Vår analys visar att samtliga nationella examensmål uppfylls via flera kursmål och 
kursaktiviteter vilket innebär att programmen uppfyller de nationella kraven. Däremot har 
vi observerat att antalet kurser som möter upp olika examensmål kan variera ganska 
mycket. Detta kan ha en naturlig förklaring i vissa fall: målen 1-2 handlar om 
huvudområdet och möts därför upp av fler kurser än t ex mål 3-6 som handlar om generella 
färdigheter. En annan förklaring är att medan vissa examensmål är relativt enkla att uppnå 
genom att introducera motsvarande begrepp och träna motsvarande färdigheter i ett fåtal 
kurser, kan det vara meningsfullt att täcka vissa andra mål i fler kurser. Med tanke på detta 
kan vi förbättra våra kurser ännu mera om vi fokuserar på a)mål 1d för att se till att 
moderna forskningsmetoder blir inbyggda i fler kurser samt b) mål 5a för att se till att 
förmåga att presentera muntligt och diskutera sina slutsatser tränas upp i fler kurser. 
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3 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Utformning och genomförande 

Utbildningen genomsyras av ett aktivt lärandeklimat. Vanligt förekommande inslag i 
kurserna är problemlösning i form av datorlaborationer, seminarier och självständiga 
projektarbeten. Studenterna arbetar ofta i mindre grupper och omsätter sina kunskaper i 
praktiken utifrån föreläsningar som går igenom och diskuterar grundläggande teori. I vissa 
kurser utgör diskussionsseminarier den största delen och är ofta fler till antalet än kurser 
med mestadels föreläsningar och lektioner. Under dessa seminarier utgår man ofta från 
kursdeltagarnas önskemål om genomgång av modeller och fallstudier. I ett par kurser har 
”flipped classroom” tillämpats. I en av kurserna får exempelvis studenterna se på videos om 
delar av kursinnehållet, vilket sedan diskuteras både i mindre grupper och i hela klassen. 

I de flesta kurser inom utbildningen ska studenten självständigt identifiera ett problem de 
vill jobba med under ett examinerande projektarbete och/eller programmera under 
schemalagda laborationer där man behöver ta en aktiv roll. Obligatoriska projekt och 
inlämningsuppgifter examineras både skriftligt och muntligt. I en del kurser sker 
examination enbart under aktivt deltagande i laborationer. Förberedelser inför samt 
presentation och opponering under diskussionsseminarier bidrar även till en aktiv roll i 
lärandeprocessen. Under föreläsningarna ställs många frågor till studenterna så att de kan 
aktivt kan vara med i uppbyggandet av lärandeprocessen. Studenterna själva väljer ämnet 
för den slutgiltiga masteruppsatsen och behöver vara drivande under uppsatsarbetet. 
Studenterna förväntas initiera möten med handledare, ansvara för att regelbundet skicka in 
delar av uppsatsen och presentera resultat. Progression och nivå av självständigt 
uppsatsarbete ingår som examinationskriterier. 

Tillhandahållande av utförlig kursinformation (ofta med veckoplanering) presenteras under 
första föreläsningen och finns tillgängligt på Lisam. Dedikerade föreläsningar om 
projektarbete, laborationer och uppsatsprocessen steg för steg tillämpas. I en del kurser 
finns även separat projekthandledning som inkluderar detaljerade bedömningskriterier. 
Under den första föreläsningen informeras studenterna om att de själva först ska söka fram 
en lösning på sina problem, innan läraren tillfrågas, och att användning av någon annans 
programmeringskod ej är tillåtet. Inlämningsuppgifter är delvis utformade så att man inte 
"rakt av" kan tillämpa metodik som presenteras vid seminarier/möten och i kurslitteratur. 
Skriftlig tentamen är oftast kopplad till projektarbeten och laborationer. Kursers 
utformning är inte statisk utan anpassad efter kursdeltagarnas utvärdering av kursen 
angående konstruktiva förslag till förbättringar. Förutom den centralt administrerade 
kursutvärderingen utförs i en av kurserna även en frivillig personlig utvärdering i samband 
med muntlig tentamen där studenten har möjlighet att utveckla sina förslag till 
förbättringar. Som exempel har det framkommit önskemål om att ett par av 
inlämningsuppgifterna kan utformas friare och att skriftlig redovisning kombineras med 
muntlig redovisning vid seminarium. 

Projekt och laborationer går att genomföra med hjälp av antingen universitetets datorer 
(t.ex. Linux-klienterna i SU-salarna) eller den egna datorn. En utmaning i en av kurserna är 
att många av de metoder som används kräver datorer med grafikprocessor (GPU - Graphics 
Processing Unit) och att antalet sådana tillgängliga datorer är begränsat på campus. I andra 
kurser krävs dock inga extraordinära datorresurser. I en del kurser är flera lärare från olika 
discipliner involverade. Utmaningar för dessa lärare brukar vara att anpassa 
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undervisningsmaterial så att det passar till studenterna. Det finns tillgång till kraftfulla 
datorer för studenter som gör interna uppsatser. Utmaningar när det gäller resurser brukar 
vara att se till att det finns tillräckligt med beräkningsresurser för alla studenter som 
behöver dessa. 

Utbildningen arbetar aktivt för att ge studenten möjlighet att slutföra utbildningen inom 
planerat studietid. Detta görs delvis genom att olika examinationsmoment, inklusive 
laborationer och projektarbeten, har minst 3 examinationstillfällen per år. En annan viktig 
aspekt som möjliggör att de flesta studenter får sin examen inom 6 månader efter att 
utbildningen har slutat är att uppsatsprocessen är uppbyggd som en kurs där alla studenter 
påbörjar sitt uppsatsarbete simultant och sedan visar upp sin progression och diskuterar 
sin arbetsplan regelbundet vid specifika tidpunkter. Ett bekymmer är dock att de tredje 
examinationstillfällen för vissa kurser i termin 3 ligger några månader efter slut på termin 
4. 

3.1 Utvecklingsområden - utformning och genomförande 
Programmet ger mycket goda förutsättningar till ett aktivt lärandeklimat. I flertalet kurser 
är problembaserade lösningar central i form av laborationer och seminarier och är oftast 
starkt kopplad till en slutgiltig skriftlig examination. Det medför att studenterna på ett 
naturligt sätt behöver ta en aktiv roll i sitt lärande under kursens gång, vilket är en styrka 
som man vidare bör bejaka på programmet. Utifrån erfarenheter av distansläget har några 
kurser börjat använda sig av den pedagogiska modellen "flipped classroom". Det kan 
potentiellt utvecklas ytterligare för att stimulera mer diskussion av kursinnehållet som 
uppföljning av webbaserade genomgångar. Ett annat utvecklingsinriktning kan vara att se 
till att tredje examinationstillfällen för sista terminen ligger innan studenternas utbildning 
avslutas, dvs innan sommaruppehållet. Detta kräver dock en samordning med tekniska 
fakulteten och i dagsläget är svår att genomföra. 
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4 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Forskningsanknytning 

Utbildningens verksamhet är i nära samarbete med framförallt forskare vid STIMA. I en av 
kurserna genomför studenterna ett forskningsnära projekt som har formulerats av en 
forskare. I en annan kurs ligger innehållet i kursen nära forskning inom maskininlärning 
och tidsserieanalys som bedrivs vid STIMA och som studenterna har nytta av när de skriver 
sina masteruppsatser. Det finns flera forskare över hela LiU som använder sig av 
maskininlärningsalgoritmer inom deep learning. I kursen ”deep learning” finns inget starkt 
samband med de vetenskapliga miljöerna vid LiU, men flera studenter använder senare 
sina inhämtade kunskaper om deep learning när de gör sitt examensarbete. I en kurs ges ett 
vidare perspektiv på hur statistisk inferens kan användas när den ska utgöra grund för 
beslutsfattande. Detta har naturligtvis bäring på många miljöer vid LiU även om de inte 
specifikt involveras i kursen. Nuvarande kursansvarig har sin forskningsmiljö inom det 
forensiska området och i kursen anknyts det till forensisk inferens och rättsfilosofi. 
Materialet i en del av kurserna är av mer grundläggande karaktär inom maskininlärning, 
programmering och statistisk inferens, vilket ofta innebär ett inte lika starkt samband till 
forskningsmiljöer i denna del av utbildningen. Dessa kurser utgör dock en bas för all 
forskning inom statistik och maskininlärning och ger väsentliga förberedande kunskaper 
till senare kurser inom utbildningen. Annan relevant vetenskaplig miljö vid LiU är 
forskargruppen i naturlig språkbehandling och textutvinning vid IDA, vars lärare/forskare 
fungerar som handledare i en av kurserna, och institutet för analytisk sociologi (IEI) som 
har haft anknytning till nämnd kurs. 

Inkluderande av nationell och internationell relevant forskning förekommer i de flesta 
kurser inom utbildningen som inte är av grundläggande karaktär. Exempel från forskning 
inkluderas ofta på föreläsningar, diskussionsseminarier och som en del av kurslitteraturen. 
I en av kurserna tar man upp aktuella forskningsrön inom området text mining på 
föreläsningarna. För högre betyg på projektarbetet ska studenterna diskutera vetenskapliga 
artiklar och koppla dem till sina egna resultat. I kursen ”Research project” genomför 
studenterna ett forskningsprojekt utifrån främst förslag från forskare vid STIMA, så där är 
relevant forskning en naturlig del i kursen. Laborationerna bygger på 
programmeringsspråk och programmeringspaket som används inom aktuell forskning. I 
delar av utbildningen studerar och sammanfattar studenterna vetenskapliga artiklar och 
existerande metoder för vald frågeställning i projektarbeten och väljer lämplig metod 
utifrån aktuella forskningspublikationer. 

Statistisk inferens har som sin kärna det vetenskapliga förhållningssättet till forskning, 
utredning och utveckling. Inte minst synliggörs detta genom att man inom andra 
vetenskapsområden tar upp statistisk inferens som "vetenskaplig metod". Exempelvis 
handlar en av utbildningens kurser om att få ett vidare perspektiv på den statistiska 
inferensens roll som grund för beslutsfattande, vilket inbegriper en naturlig del av ett 
vetenskapligt förhållningssätt. I en annan kurs introduceras studenter till den vetenskapliga 
metod som används inom text mining-området. Detta innebär t.ex. kunskaper om hur man 
designar och analyserar relevanta experiment på stora datamängder. Ytterligare exempel 
inkluderar laborationer där studenterna får svara på olika frågor som uppmuntrar till ett 
vetenskapligt förhållningssätt, t.ex. att data kan innehålla bias som gör att ett tränat neuralt 
nätverk kan ge resultat som innehåller samma bias. I flera delar av utbildningen innebär 
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projektarbeten en diskussion av relevant vetenskaplig litteratur och bygger på att studenten 
genomför ett projekt på ett vetenskapligt sätt genom att samla in information, utföra 
experiment och skriva rapport. Forskningsartiklar utgör en betydande del av utbildningens 
litteratur, vilket bidrar till att studenterna kan tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt. 
Vetenskapligt förhållningssätt och akademiska normer är även en del av kursinnehållet på 
en av utbildningens kurser och diskuteras på föreläsningar och workshops. I utbildningens 
slutskede skriver studenterna ett omfattande vetenskapligt arbete i form av en 
masteruppsats, där studenterna tränas i att samarbeta och kommunicera med forskare och 
eventuellt industrin samt hur man skriver vetenskapliga publikationer. 

4.1 Utvecklingsområden - forskningsanknytning 
Överlag finns det en stark forskningsanknytning på programmet. Programkurser på första 
terminen har dock ingen stark koppling till forskningsmiljöer. Detta kan potentiellt 
utvecklas i en del kurser med en mer översiktlig bild av nationell och internationell relevant 
forskning, vilket även kan vara motivationshöjande och förberedande för senare kurser på 
programmet där man gör djupare nedslag inom forskningen. Exempelvis kan man använda 
sig av webbaserade genomgångar av aktuell forskning på området som kopplas till innehåll 
och litteratur på kursen och som vidare kan diskuteras på seminarier. 
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5 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Lärarkompetens 

Avdelningen för statistik tillhör Institutionen för datavetenskap (IDA). En anledning till att 
ämnet är förlagt till denna institution är att ämnet har ett starkt intresse för moderna 
statistiska metoder som krävs för analys av mycket stora datamängder vilket kräver 
kunskaper inom bland annat maskininlärning och därtill god kunskap inom 
programmering, artificiell intelligens och databashantering. Ämnets placering vid den 
datavetenskapliga institutionen underlättar samarbetet med forskare och lärare med denna 
kompetens. 

Lärarkompetens och lärarkapacitet på programmet redovisas i bifogad tabell. Av de lärare 
som undervisade på programmet under akademiskt år HT2020-VT2021 så är majoriteten 
disputerade, inklusive professor, 3 biträdande professorer, 7 universitetslektorer och Adj. 
Universitetslektor (ink. 5 docenter), och 2 postdoktorer. Dessutom undervisar en 
universitetsadjunkt med stor erfarenhet ta roll av examinator på en kurs. På avdelningen 
kopplas forskning till undervisning, och därför har också doktoranderna som forskar i 
statistik och maskininlärning möjlighet att undervisa på programmet (sammanlagd 
undervisning för 6 doktoranderna ligger på nivå av ca 62% av heltidstjänst under 
akademiskt år Ht2020-Vt2021 där enskild person undervisade mellan 4%-15% av 
heltidstjänst). Dessutom rekryterar vi studenter som presterade bäst på våra kurserna som 
labbassistenter. 

Alla STIMA lärare som medverkar på programmet får 10% kompetensutvecklingstid på 
timmar de undervisar (samt ett Corona tillägg på grund av ökad arbetsbelastning under 
pandeminivå 2-4). Tiden ska användas för utveckling och fördjupning av kunskaper i både 
ämnet och pedagogiken. Själva formen för kompetensutveckling bestäms individuellt enligt 
överenskommelsen med närmaste chefen och följs upp årsvis under medarbetarsamtalet. 
Dessutom deltar lärare i de regelbundna (en gång varannan vecka) lärarmöten där man 
diskuterar undervisningskopplade problem samt delar erfarenhet med varandra. 
Programansvarig får 25% av heltidsarbete i ersättning för uppdraget från filosofiska 
fakulteten. 

Lärargruppens struktur återspeglar programmets lärandemål. De flesta kurser är i Statistik 
och Machine Learning så lärare och forskare av STIMA/IDA/LiU designar, examinerar och 
föreläser dessa. Kurserna ofta ligger nära deras eget forskningsintresse. För att behålla 
bästa möjliga kvalitet i kurserna Big data och Databasteknik ges dessa av ADIT/IDA/LiU 
som är avdelning för databas och informationsteknik. Vidare hanteras och examineras Text 
Mining kurs av en biträdande professor på AIICS/IDA/LiU. Alla disputerade lärare som är 
en del av programmet är aktiva forskare i statistik och/eller maskininlärning. På STIMA 
forskar de inom maskininläsning genom att t.ex. utveckla verktyg som hjälper att extrahera 
information från komplexa datamängder (koppling till Machine Learning, Advanced 
Machine Learning kurs), biostatistik (Bioinformatik kurs), områden multivariat statistik 
och högdimensionell statistik (kurser i Multivariate Statistical Metods, Probability theory 
och Statistical Methods), Bayesiansk statistik (kurs i Bayesianska metoder) mm. Dessutom 
får studenterna kompetens i R och Python programmering från forskare på IDA som själva 
programmerar i dessa språk. Våra lärare designar kurser för att både använda deras 
kompetenser och för att återspegla arbetsmarknadens senaste behov; här kan vi påpeka nya 
kurser i Deep Learning eller Tidsserier och sekvensinlärning. Avdelnings forskare ger också 
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kursen Research projekt som tränar studenterna att analysera olika forskningsartiklar samt 
ger en förberedelse till masteruppsatsarbetet. 

Universitetslärare som medverkar i mastersprogrammet undervisar dessutom oftast också 
på STIMAs kandidatprogram i statistik och dataanalys. Det leder till en bra koppling mellan 
kandidat- och mastersprogrammet, samt möjliggör utbytet av kompetenser. 

För anställning som universitetslektor krävs genomförande av pedagogikkurser i 
högskolepedagogik som omfattar sammanlagt 12hp. Majoriteten av lärarna på programmet 
har läst LiUs pedagogiska kurser i högskolepedagogik och design av lärande eller 
motsvarande kurser från andra lärosäten. Flera har pedagogiska intressen i fördjupade 
fortsättningskurser. Dessutom visar tabellen (bifogad) att inte bara professorer och 
lektorer, utan de flesta lärare inkl. doktoranderna på programmet har deltagit och avklarat 
ett antal kurser i högskolepedagogik. 

Övriga lärarresurser 

Studenterna på mastersprogrammet använder olika typer av programvaror som Python, R 
och R-Studio (matematisk och statistisk programvara) inklusive SQL 
(programmeringsspråk för att hantera databaser) i R och My SQL. Vi har många lärare som 
kan jobba med ovannämnda programvaror och som bedriver sin egen forskning med hjälp 
av dem. Det ger i sin tur en tillräcklig kapacitet för att bedriva undervisning som kräver 
programmering och analys av stora datamängder. 

Stabilitet i lärargruppen 

STIMA har utvecklats och vuxit mycket under de senaste åren. Exempelvis anställdes två 
nya tillsvidareanställda universitetslektorer under 2019 vilket påverkar lärargruppen 
positivt. De flesta i gruppen har lång erfarenhet av undervisning i sitt ämne och i olika 
kurser på mastersprogrammet, vilken ger ytterligare justeringsmöjligheter vid t.ex. någons 
oplanerade frånvaro. För att behålla kontinuitet i programmet brukar samma 
examinator/föreläsare vara ansvarig för samma kurs under några år innan vi roterar 
kurserna mellan lärare inom det givna kompetensområdet. Vi förväntar oss inga 
förändringar angående lärargruppens stabilitet under kommande år. I ett lite längre 
tidsperspektiv kommer vi behöva justera nuvarande grupp på grund av pensionering av en 
lärare. Vi rekryterar specialister i område för kortare kontrakt som kan avlasta vår personal 
under ett akademiskt år samt som kan hjälpa oss utveckla bredare portfolio med möjliga 
projekt på masteruppsatser. 

5.1 Utvecklingsområden - lärarkompetens 
Programmet har en bra lärargrupp med de kompetenser som kvävs. Programmet 
prioriterar att beställa kurser från den institution som passar bäst med avseende på 
kursinnehåll och kursens lärandemål, vilket resulterar i en lärargrupp bestående av 
universitetslärare från STIMA/IDA/LiU, ADIT/IDA/LiU, AIICS/LiU (de tre största 
grupperna). Många lärare vidareutvecklar sina pedagogiska kunskaper genom att fortsätta 
delta i pedagogisk utbildning vilket redovisas under medarbetarsamtal. Den största 
utmaningen just nu är att, trots att STIMA har vuxit mycket genom åren, skulle ännu fler 
lärare behövas. De flesta lärare arbetar för närvarande övertid, och övertiden har dessutom 
ökat i och med övergången till distansläge under pandemin. 
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6 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Arbetslivsperspektiv 

Studenter med examen från MSc Statistics and Machine Learning har mycket goda 
möjligheter på arbetsmarknaden. De typiska befattningar som programmets studenter får 
är data scientist och machine learning engineer, och dessa rankas som plats nummer ett 
och nummer två i listan av hetaste IT-jobb 2021 om man söker det via Google. Enligt 
Studentundersökningen-2017 fick vårt program betyg 4.3 för "Utbildningens relevans för 
ditt framtida yrkesliv" som också skickar budskapet om mycket hög relevans av 
programmets innehåll för anställningsbarheten. 

Utbildningen arbetar aktivt för att se till att studenterna förbereds till arbetslivet. Utbudet 
av kurser anpassas efter efterfrågan av metoder och tillämpningar som finns inom industri. 
Detta brukar programansvarig aktivt jobba med genom både att kontrollera ämnen av 
masteruppsatser och dess innehåll, diskussioner om relevanta utvecklingsområden med 
industrirepresentanter och studentrepresentanter i programrådet och genom forskning 
som pågår på avdelningen STIMA som undervisar de flesta kurserna. Ett par exempel av 
kurser som har lagts till i utbildningsplan med hjälp av sådana analyser och diskussioner är 
Big Data Analytics och Deep Learning. Kursernas innehåll är också högst relevant för 
arbetslivet. Inom de flesta kurser används både mjukvaran som är aktuell för användning 
på företagen (såsom Python, R, Hadoop) och också riktiga datamängder som samlades för 
att lösa aktuella problem inom industrin. Utbildningen innehåller både obligatoriska kurser 
som skapar en generell analytisk profil och valbara kurser som är riktade mot olika 
tillämpningsområden vilket ger studenterna möjlighet att anpassa sig i ett föränderligt 
arbetsliv. 

Det finns flera STIMA forskare som undervisar på programmet och har ett samarbete med 
företagen och även industridoktorander. Ett exempel är Fredrik Lindsten som samarbetar 
med Veoneer och Oleg Sysoev som samarbetar med Ericsson. På det sättet inhämtas också 
kunskaper om utmaningar och problem som finns inom industri och dessa kunskaper 
kommer in inom relevanta kurser. Utbildningen samverkar med det omgivande samhället 
också genom masteruppsatserna som i en större utsträckning genomförs i samarbetet med 
industrin och syftar till att lösa riktiga tillämpade problem med mest aktuella och relevanta 
forskningsmetoder som studenter lär sig inom programmet. Det förekommer också 
situationer när utbildningen sprider jobbannonser som kommer in från företagen till 
studenterna. Ibland anordnades gästföreläsningar som gavs av företagsrepresentanter men 
detta är inte systematiskt utvecklat på programmet än. 

Utbildningens innehåll är också tillräcklig för anställning som doktorand om en student 
föredrar en akademisk karriär. STIMA och andra avdelningar kopplade till 
masterprogrammet publicerar regelbundet annonser om "interna" masteruppsatser som 
handlar i större utsträckning om forskningsproblem inom statistik eller maskininlärning 
och ger en ännu bättre förberedelse till en akademisk karriär. Utbudet av valbara och 
obligatoriska kurser är också anpassat till studenterna som planerar en akademisk karriär. 
Det finns t ex kurser inom Sannolikhetsteori och Avancerad Maskininlärning som är högst 
relevanta för doktorandstudier inom fältet. 

Utbildningen har också en LinkedIn grupp där almunikontakter samlas in. Denna grupp 
används på flera sätt. För det första, uppmanas studenterna att kontakta representanter i 
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denna grupp när de letar efter examensarbeten. För det andra, används alumnikontakter 
för att samla in information om nya jobb som deras företag kan erbjuda till studenter som 
tar examen. 

6.1 Utvecklingsområden - arbetslivsperspektiv 
Programmet ger mycket goda förutsättningar till arbetslivet och jobbar aktivt med att 
uppdatera programmets innehåll efter industrins behov. Ett potentiellt utvecklingsområde 
kan vara att stärka samarbeten med företagen ännu mera genom att skapa serier av 
gästföreläsningar som går på ett systematisk sätt. Ett annat utvecklingsområde kan vara att 
använda LinkedIn alumnigrupp ännu mera genom att både bjuda in alumni som 
gästföreläsare till programmet och också göra en analys av kursernas innehåll genom att 
samla information om metoder och tillämpningar som alumni arbetar med. 
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7 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Studentperspektiv 

Programmet jobbar aktivt för att studenterna skulle kunna ha inflytande över sina studier. 
Arbetet genomförs i flera inriktningar. Under första lektion på masterprogrammet 
informeras studenterna både skriftligt och muntligt om hur viktigt det är att delta i 
kursutvärderningar, att det är deras främsta redskap att påverka deras utbildning och att 
det är anonymt (se Bilaga 1.2, slide 30). 

Programmet tar resultat av kursutvärderingar på allvar och håller kontakt med 
studentsektionen angående utvärderingar. Till varje kurs bokas in ett möte där 
kursansvarige, programansvarige, utbildningsbevakare från studentsektionen och två 
studentrepresentanter är närvarande och diskuterar utfall av kursens utvärderingen. 
Studentsektionen samlar in åsikter om kursens kvalité och förslag till förbättringar från 
studentgruppen och detta tillsammans med Evaliuate rapport används som underlag för att 
hitta eventuella brister i kursen och för att identifiera förbättringsalternativ. Som resultat 
av denna diskussion skapas en protokoll där problem och planerade åtgärder beskrivs och 
denna protokol sparas både inom sektionen och på avdelningen. Inför nästa kursomgång 
ombeds kursansvarige presentera de planerade eller de genomförda åtgärderna på sin 
första föreläsning i kursen. Inom vissa kurser genomförs det också kontinuerliga 
utvärderingar för att förbättra den pågående kursen. Som ett exempel kan kursen 732A99 
nämnas där genom en sådan undersökning ett behov att ytterligare laborationsassistenter 
identifierats i 2020 och fler labbassistenter har rekryterats i en väldigt kort tidsvarsel. 

Ett annat sätt för studenter att påverka sin utbildning på Statistics and Machine Learning 
programmet är deltagandet i programrådet. Flera studentrepresentanter är med i 
programrådet som genomförs en gång per år och där pågår en omfattande diskussion om 
kursernas innehåll och struktur, vilken kunskap som saknas eller som tappad sin relevans 
enligt studenterna, hur den sociala miljön inom studentgruppen ser ut och hur 
programledningen kan verka för att förbättra den och många andra aspekter. 

En del studenter arbetar för programmet som labbassistenter, och dessa studenter påverkar 
utbildningens kvalité genom att granska laborationstexter och återkoppla till kursledare 
angående innehåll och svårighetsgrad av uppgifterna. En del studenter som tar examen 
fortsätter som adjunkter eller doktorander på STIMA och bidrar med sin 
utbildningserfarenhet från masterprogrammet när de undervisar för nya 
masterstudenterna. 

Programlärare är också öppna för diskussion av rättade tentamensrapporter med 
studenterna. Trots att examinationsresultat kan inte överklagas brukar programmets lärare 
erbjuda för studenterna en möjlighet att granska deras rättade rapporter och återkomma 
om de har frågor angående rättningen. 

Programledningen är också väldigt intresserad av att ta emot studenternas åsikter och 
budskap angående studiesituation. Ett exempel är rapport om plagieringsproblematiken i 
studentgruppen (se Bilaga 1.3) som togs på störst allvar och diskuterades både på 
avdelningsnivå och på fakultetsnivå. En rad åtgärder har föreslagits och en del av dem är 
redan implementerade. 
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7.1 Utvecklingsområden - studentperspektiv 
Studenterna har flera vägar att påverka utbildningskvalitén och sin studiesituation på 
masterprogrammet. Pga COVID19 har det förekommit flera problem som vi planerar 
åtgärda. Minskad tillgänglighet och studiemotivation av studenterna och ökad 
arbetsbelastning för lärare har lett till att det ibland var svårt att ordna utvärderingsmöten. 
Programledningen planerar fokusera på att se till att utvärderingsmöten genomförs 
systematiskt under lämpliga tidpunkter för alla kurser under kommande studieperioder. En 
del problem har också identifierats utifrån studentrapporten angående plagieringen. 
Åtgärder som har planerats och delvis redan genomförts är: se över format på 
distanstentor, skapa möjlighet för att anonymt anmäla fusk i studentgruppen, informera 
studenter om möjligheter av stöd på Studenthälsan, se över principen för uppdelning 
studenter i laborationsgrupper. 
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8 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Jämställdhetsperspektiv 

Masterprogrammet har fler förstahandssökande män än kvinnor under de senaste 4 åren 
som framgår av nyckeltalen. Detta ger en förklaring till varför antalet män är större än 
antalet kvinnor som aktiva studenter på alla terminer. Trots att det finns färre kvinnor än 
män på programmet presterar de lika bra eller ibland kan man se att kvinnorna presterar 
något bättre när det gäller genomsnittliga poängproduktionen per termin (se tabell i 1.1 
Nyckeltal). 

Vi försöker att nå alla personer (oberoende kön eller ursprungsland) intresserade i statistik 
och maskininlärning via våra websidor, via LiU-agenter mm . Vi ser till att både kvinnliga 
och manliga lärare undervisar på kurserna vilket bidrar till kvalitetsutveckling pga att olika 
perspektiv förmedlas. Vi har båda kvinnliga och manliga examinatorer för kurserna inkl. 
masteruppsatskursen som ingår i termin 4. Vi diskuterar lika villkor på seminarier och 
workshops inom kursen Advanced Academic Studies. Inom denna kurs skriver studenterna 
också artiklar i form av vetenskapliga sammanfattningar och presenterar dem för andra 
studenter, och en av ämnen som brukar ofta väljas av studenterna är just lika villkor. 
Exempel som tas upp i kurserna handlar om både män och kvinnor. Andra års studenter får 
delta i avdelningsarbetet som assistenter och vi välkomnar både män och kvinnor. Vi 
uppmuntrar kvinnor och män lika mycket att delta aktivt i vår undervisning. 

8.1 Utvecklingsområden - jämställdhetsperspektiv 
På programmets websida har vi information om Alumni insigths där vi skulle kunna 
publicera åsikter av någon kvinnlig deltagare som tog examen från vårt program. Vi ska 
fortsätta aktivt annonsera masterprogrammet för alla intresserade oberoende av kön och 
undersöka möjliga anledningar till varför kvinnliga studenter verkar vara något mindre 
intresserade att studera på masterprogramet. 
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9 Utbildning på grund- och avancerad nivå: 
Hållbarhetsperspektiv 

Statistik och maskininlärning är ett tvärvetenskapligt ämne där det är upp till användaren 
hur metoderna används, och i vilket syfte. Studenterna börjar mastersprogrammet med 
kursen Advanced Academic Studies där bl.a. granskning av vetenskapliga artiklar, roll av 
statistik och forskning i samhället och ansvarsfull användning av statistik, konstruktiv 
kritik samt lika villkor diskuteras och examineras. Alla kurser på programmet genomsyras 
av att studenterna ska få med sig ”kritiskt tänkande”, dvs de ska inte bara acceptera 
statistiska resultat eller resultat för sin analys med hjälp av maskininlärningsmetoder, utan 
de ska ifrågasätta dem, fundera över olika felkällor, kontrollera metodernas antaganden 
osv. Många kurser kräver att studenterna skulle kunna välja och motivera metod när man 
använder den. Ofta kan studenterna själva implementera metoderna som förbereder dem 
till ett självständigt arbete på arbetsmarknaden. Att korrekt välja, diskutera och granska 
metoder tränas de under sin utbildning som avslutar med masteruppsatsarbetet, samt 
genom opposition av andra studenternas uppsatser. I kursen Forskningsprojekt läser 
studenterna forskningsartiklar, uppskattar värdet av informationen för deras projekt och 
själva presenterar slutsatser av sådana studier. I många kurser jobbar studenterna med 
”riktiga data” som kommer från olika tillämpningsområden. En stor andel av 
masteruppsatser görs i samarbete med en extern partner (oftast företag) vilket gör att 
resultaten som studenterna kommer fram till kan direkt påverka partners politik i ett givet 
område, eller (om projekt baserades på populationsdata) kan leda till forskningsartiklar 
som kan i sin tur påverka samhället. 

9.1 Utvecklingsområde - hållbarhetsperspektiv 
Trots att många hållbarhetsaspekter relaterade till vår utbildning finns redan med på något 
sätt i programmet, kommer vi vidare jobba med hållbar utveckling så att vi kan på ett mera 
tydligt sätt inkorporera denna aspekt i flera av våra kurser. 
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