
Kvalitetsrapport Kandidatprogrammet i statistik och 
dataanalys  

1 Basdata 

• Program:  Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys 

• Huvudområde:  Statistik  

• Examen:  Filosofie kandidatexamen i statistik  

• Antal nybörjarplatser per år:  30 (antagning enbart vid hösttermin) 

• Länk till aktuell utbildningsplan: https://liu.se/studieinfo/program/f7ksa/4856 

 

Sammanfattande beskrivning av programmet 
Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys är ett treårigt utbildningsprogram på 

grundnivå inom huvudområdet statistik som leder till en filosofie kandidatexamen (180 hp) i 

statistik. Programmets syfte är att de studerande i integration mellan statistik och data/IT ska 

tillägna sig kunskaper och insikter som ger en god förberedelse för framtida yrkesverksamhet som 

statistiker inom olika fält. Programmet ska ge de studerande förutsättningar att utveckla dels ett 

kritiskt tankesätt, dels förmåga att analysera företeelser och problem i samhället ur olika 

aspekter, till exempel med genus- och etnicitetsperspektiv. De ska ha förmåga att sätta sig in i 

olika tillämpningsområden, kunna bedöma användbarheten av sekundärdata och vid behov 

kunna samla in primärdata, kunna hantera och inhämta information ur stora och komplexa 

datamängder samt ha förmåga att välja lämpliga analysmetoder (statistiska och andra) och att 

kritiskt utvärdera resultaten. De studerande ska också tillägna sig en god grund för master- och i 

förlängningen forskarstudier i statistik men även i kombinationer av statistik och andra 

fackämnen. 

Tabell 1 ger en beskrivning av kurserna på programmet. Programmet kännetecknas av en 

progression gällande såväl ämneskunskaper som förmågor. Progressionen inom statistik- och 

dataanalyskunskaperna uppnås genom att de grundläggande kunskaperna från det första årets 

kurser byggs på med fortsättningskurser och fördjupningskurser på högre nivå. För att kunna 

förstå de statistiska metoderna och för att kunna utföra de statistiska analyserna inhämtas även 

kunskaper inom matematik, programmering och databashantering under första och andra året. 

Under femte terminen breddas kunskaperna och förmågorna inom statistik och dataanalys 

genom valbara statistikkurser inriktade på olika typer av frågeställningar, datamaterial och 

statistiska metoder. Det är även möjligt att studera utomlands under denna termin. Under sjätte 

terminen läser den studerande helt valfria kurser vilket möjliggör profilering av studierna efter 

eget intresse. Detta ökar anställningsbarheten och underlättar för de som väljer att fortsätta med 

masterstudier i statistik, eller som vill kombinera statistik med andra fackämnen. Under sjätte 

terminen skrivs även det självständiga examensarbetet i statistik.   

 

Tabell 1. Kurser inom programplanen för Statistik och dataanalys 

Kurskod kursnamn hp Beskrivning 

732G45 
Termin 1: Grundläggande 
statistik och dataanalys 

30 

Kursen ger en grund inom statistik 
och dataanalys. Den tar bl.a. upp 
grundläggande statistisk teori, 
vetenskapsteori, officiell statistik 

https://liu.se/studieinfo/program/f7ksa/4856


Kurskod kursnamn hp Beskrivning 
och dataetik (med gästföreläsare 
från andra universitet) samt 
frågeformulärskonstruktion 

764G01 Termin 2: Linjär algebra 7.5 

Kursen ger en grund i linjär algebra 
och ges av MAI. Kursen tar upp 
begrepp och metoder som är viktiga 
för många efterföljande kurser i 
statistik. 

732G33 Termin 2: Programmering i R 7.5 
Kursen ger en introduktion i 
programmering och till 
programspråket R. 

732G42 
Termin 2: Grundläggande 
tidsserieanalys 

7.5  
Kursen introducerar statistiska 
metoder för tidsseriedata  

732G38 
Termin 2: Surveymetodik med 
teori 

7.5 
Kursen fokuserar på statistiska 
metoder som är lämpliga vid olika 
urvalsmetoder  

732G46 
Termin 3: Regressions- och 
variansanalys  

15 
Kursen tar upp metoder för att 
analysera samband mellan 
variabler 

764G07 Termin 3: Matematisk analys 15 

Kursen tar upp grundläggande 
matematisk analys och ges av MAI. 
Kursen tar upp begrepp och 
metoder som är viktiga för många 
efterföljande statistikkurser. 

732G20 Termin 4: Statistisk teori 7.5 
Kursen bygger på statistisk teori 
som introducerats i tidigare kurser 

732G17 
Termin 4: Grundläggande SAS-
programmering 

7.5 
Kursen fokuserar på 
programmering i SAS 

732G39 Termin 4: Projektarbete i statistik 7.5 

I kursen genomförs ett större 
projekt med rapportskrivning, 
presentation och opponering. Ofta 
arbetar studenterna med att lösa 
statistiska problem i samarbete med 
näringslivet. 

732G16 
Termin 4: Databaser: design och 
programmering 

7.5 

Kursen fokuserar på användning av 
generella 
databashanteringssystem, metoder 
för databasdesign och 
databasanvändning. 

732G12 Termin 5: Data-mining (valbar) 7.5 
Kursen tar upp analys av stora, 
komplexa datamaterial. 

732G08 
Termin 5: Multivariata metoder 
(valbar) 

7.5 
Kursen fokuserar på statistiska 
metoder för analys av flera 
beroende variabler 

732G34 
Termin 5: Statistiska metoder för 
komplexa data (valbar) 

7.5 

Kursen består av olika moment, där 
varje moment fokuserar på 
statistiska tekniker för att analysera 
en viss struktur av data. Momenten 
undervisas av olika lärare med 
specialkompetens inom teknikerna. 

732G43 
Termin 5: Bayesiansk statistik 
(valbar) 

7.5 
Kursen behandlar allmänna 
begrepp och metoder inom 
Bayesiansk statistik. 

732G32 
Termin 6: Kandidatuppsats i 
statistik 

15 

En självständig kandidatuppsats 
skrivs inom ett utvalt område (ofta i 
samarbete med näringsliv). 
Studenterna opponerar även på en 
annan uppsats. 



Kurskod kursnamn hp Beskrivning 

 Termin 6: Valfria kurser 15 

Studenterna väljer själva vilka 
kurser de vill läsa. Programmet 
betalar för kurser inom Filfak, övriga 
kurser från LiU eller andra 
universitet sökes via antagning.se. 
Här har de möjlighet att läsa kurser 
utifrån vilken bransch de önskar 
jobba inom statistik. Kurser som 
väljs inkluderar exempelvis 
ekonomikurser, 
programmeringskurser, 
matematikkurser och retorikkurser. 

 

I arbetet med denna kvalitetsrapport involverades lärare, studievägledare, studierektor, samt 

studenter och representanter från programrådet. 

2 Nyckeltal 

Antal sökande 
Förkunskapskrav för tillträde till Kandidatprogrammet är grundläggande behörighet samt 

matematik 3b/3c och samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2). Det är vanligt att studenterna även har 

läst mer matematik, och många har också goda engelskakunskaper. Den vanligaste 

gymnasiebakgrunden är samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller ekonomi. 

Figur 1 visar antalet sökande totalt samt förstahandssökande uppdelat på kön från och med 

2008. Programmet har upplevt en stadig ökning i antalet sökande totalt som till viss del 

stabiliserats runt 225 sökande de senaste 5 åren. Antalet förstahandssökande har också ökat, dock 

inte i lika stor grad. År 2020 har programmet fått det största antalet förstahandssökande 

någonsin med 52 stycken. Programmet har kontinuerligt fler män som söker, både totalt och som 

första prioritet, vilket också medför att andelen antagna består av en majoritet män. 

 

Figur 1. Antagningsstatistik för Kandidatprogrammet i Statistik och dataanalys. 



Antal antagna 

Figur 2 visar antalet studenter som påbörjar programmet vid terminsstarten (antagna - ej 

närvarande + kallade reserver) samt antalet reserver som inte blivit antagna vid urval 2. År 2013 

togs beslut att inte anta alla behöriga vid urval 2, utan utifrån uppropet anta reserver i mån av 

plats. Programmet gör ett överintag till sina 30 platser och har varje år sedan 2013 kallat in flera 

reserver efter uppropet. 2020 var det 20 reserver kvar efter att ett överintag gjorts till 50 

studenter. 

 

 

Figur 2. Antal antagna vid terminsstart och reserver. 

 

Poängproduktion 
Figur 3 visar det genomsnittliga antalet avklarade poäng (under åren 2012-2020) från 

studenter som har någon form av resultatrapportering på kurser tillhörande programmets olika 

terminer. Siffran ovanför varje stapel indikerar antalet studenter som medelvärdet är beräknat 

på. Då LADOKs sökparametrar för utdrag är väldigt svåra att navigera saknas information om 

studenter som endast registrerat sig på senare terminer men inte redovisat något resultat alls. En 

student på termin 2 och framåt är inkluderad om minst en resultatrapportering är gjord på ett 

delmoment, oavsett betyg. Under termin 6 läser studenterna valfria kurser omfattande 15 hp 

vilket inte redovisas här, utan stapeln beräknas endast på kandidatuppsatskursen (15 hp). 

Figuren visar att de flesta studenter klarar av sina kurspoäng i kandidatuppsatsen under sjätte 

terminen. Figuren visar även att det under de flesta terminer är kvinnor som presterar närmare 

heltidsstudier jämfört med män.  

 

 



 

Figur 3. Genomsnittligt antal godkända poäng per termin. Siffran ovanför stapeln indikerar 
antalet registrerade studenter. 

 

Tid till examen 

I figur 4 visas andelen examinerade från varje kull från och med HT12. Informationen från 

LADOK har reviderats i följande fall: 

 

• Studenten har plockat ut en generell examen, men Tillstånd i LADOK är satt som 

Avbrott, Pågående eller Avklarad. Det nya tillståndet är Generell. 

• Studenter som genomfört ett tillfällesbyte förekommer i flera kullar i LADOK och har i 

detta underlag endast räknats med i deras första kull. Datumet för sista kursen som 

ingår i examensansökan är beräknad utifrån denna kull. 

• En student från HT12 har tagit ut en examen som saknat huvudsaklig kurspaketering 

men har endast programkurser med. Denna student har fått tillståndet Avklarad 

istället för Pågående. 

 

Det finns totalt 7 studenter som har uppfyllt kraven för att ansöka om en examen men har 

ännu inte gjort det, där 5 utav dem kan ansöka om en programexamen. Dessa 7 studenter 

fördelar sig 3 på HT12, 2 på HT15 och 2 på HT17. Alla dessa studenter har nuvarande tillstånd 

Pågående i LADOK. 

 



 

Figur 4. Nyckeltal för examinerade mellan HT12 och HT17. 

 

Majoriteten av de som plockar ut en examen gör det inom 6 månader från kullens planerade 

examensdatum, och det är en jämn uppdelning mellan studenter som tar ut en programexamen 

och en generell examen. Som synes är det något under 40% av studenterna som tar ut examen. En 

anledning till att inte fler gör detta är att arbetsmarknaden för statistiker ser god ut, och studenter 

som har några poäng kvar till att kunna ta ut en examen får ofta jobb ändå och kan därför tänkas 

strunta i att ta ut examen.  

 

Utvärdering av kurser i Evaliuate 

Resultaten från utvärderingssystemet Evaliuate (2019 och 2020) redovisas i tabell 2. 

Resultaten visar att svarsfrekvensen varierar mellan 15 % och 69 %. Vi har arbetat mycket med att 

få upp svarsfrekvensen för utvärderingarna, eftersom det är viktigt med en hög svarsfrekvens för 

att få ett bra underlag till beslut om förändringar. Efter dialog med sektionen har vi lagt in tid för 

utvärdering av tidigare kurs under första tillfället på efterföljande kurs. Vi har sett att 

svarsfrekvensen har ökat något pga detta. Däremot har detta varit svårare att genomföra under 

distansundervisningen 2020.  

Angående huruvida lärandeaktiviteter bedöms vara relevanta för kursmål så ligger resultaten 

mellan 2.50 och 5.00 och majoriteten ligger över 4. På frågan om examinationer anses relevanta 

för kursmål ligger resultaten mellan 2.33 och 5.00 och majoriteten ligger över 4. Helhetsbetyg 

ligger mellan 2,67 och 5.00 och nästan hälften av kurserna på programmet har helhetsbetyg över 

4. Det är några kurser som har fått lägre helhetsbetyg än vanligt år 2020 (och även lägre på de två 

andra frågorna), vilket, efter kontakt med några studenter, verkar kunna bero på att lärare på 

kurserna inte hade tillräckligt med tid för att ställa om till distansundervisning under våren 2020.  

 

  



Tabell 2. Svarsfrekvens samt genomsnittligt poäng på utvalda frågor i Evaliuate för åren 2019 

och 2020. 

Kurs 
Svars-frekvens 

2019/2020 

Lärandeaktivit

eter är relevanta 

för lärandemålen 

2019/2020 

Examinationen 

är relevant för 

lärandemålen 

2019/2020 

Helhetsbetyg 

2019/2020 

Grundläggande 

statistik och 

dataanalys 

69.44/53.0% 3.96/4.08 3.92/3.65 3.80/3.65 

Linjär algebra 26.19/19.15% 3.80/4.22 4.10/3.33 3.27/3.11 

Programmering i R 18,92 /19.61% 4,29 / 3,60 4,14 / 3,50 3,71 / 3,50 

Grundläggande 

tidsserieanalys 
22,22/23,53% 4,43/3,25 4,57/4,0 4,38/2,75 

Surveymetodik med 

teori 
16.67/16.67% 3.40/4.50 4.00/4.17 3.83/3.00 

Regressions- och 

variansanalys 
39,13/40,0% 4,78/2,50 4,67/3,70 4,22/2,40 

Matematisk analys 40.74/24.14% 4.91/5.00 4.82/4.71 4.18/4.57 

Statistisk teori 15,00/16,67% 5,0/2,67 4,5/2,33 4,0/2,67 

Grundläggande 

SAS-

programmering 

31,82/46,06% 4.14/5,00 4.14/4.38 3.71/4.75 

Projektarbete I 

statistik 
31.82/56.25% 3.00/4.00 4.29/4.78 3.14/4.11 

Databaser: design 

och programmering 
40.91/44.44% 4.14/4.50 4.29/4.63 3.67/4.50 

Data-mining  43,48/69,23% 3,67/4,56 3,78/4,56 3,40/3,78 

Multivariata 

metoder 
55,56/78,57% 4,70/4,45 4,70/4,09 4,80/4,27 

Statistisk analys av 

komplexa data 
61.54/58.33% 4.38/4.43 4.75/4.86 4.25/4.29 

Bayesiansk statistik 76.47/61.54% 4.38/4.63 4.62/4.38 4.00/4.38 

Kandidatuppsats i 

statistik 
33.33/18.52% 5.00/4.40 5.00/5.00 5.00/4.00 

 

 

Studentundersökningen 2017 

Den senaste studentundersökningen genomfördes 2017. Kandidatprogrammet har generellt 

sett fått höga poäng på frågorna som rör programmet med poäng mellan 3.4 och 4.3 (se tabell 3). 

Genomsnittspoängen för nöjdhet totalt sett på utbildningen var 4.0.  

 

Tabell 3. Resultat från Studentundersökningen 2017 

Fråga  Genomsnittspoäng 

Sammanfattningsvis - Hur nöjd eller missnöjd är du med den utbildning du hittills 
genomgått på LiU? 

4.0 

Lärarnas förmåga att förmedla kunskap 4.0 

Lärarnas förmåga att stimulera dig i dina studier 3.8 

Lärarnas tillgänglighet för dina studier 3.7 

Tydligheten på de krav som ställs på dig i dina studier 3.6 



Arbetsformerna i din utbildning 3.7 

Återkoppling på dina prestationer 3.5 

Examination 3.8 

Möjligheter att påverka din utbildning 3.4 

Utbildningens relevans för ditt framtida yrkesliv 4.3 

 

3. Måluppfyllelse  

För att granska hur examensmålen säkerställs genom lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examinationsformer inom programmet har en matris tagits fram. Uppfyllelse av de nationella och 

lokala examensmålen har utvärderats i samarbete mellan kursansvariga, examinatorer och 

programansvarige. Nedan beskrivs hur väl varje mål uppfylls genom programmets kurser. 

Matrisen (där 0 innebär att målet inte stöttas, 1 att målet stöttas i någon mån, 2 att målet stöttas 

till stor del och 3 att målet stöttas helt) bifogas. 

 

Kunskap och förståelse 

 

Examensmål 1: Visa kunskap och förståelse inom statistik, inbegripet kunskap om områdets 

vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon 

del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. 

 

I matrisen kan det ses att mål 1 uppfylls helt av kurserna på programmet. Förståelse för 

statistik samt metoder stöttas i någon mån av statistikkurserna under första året, medan det 

stöttas till stor del under andra året, samt helt under tredje året. Men även inom andra kurser 

(matematik, programmering och databaser) fås någon sorts förståelse för statistik och metoder 

eftersom dessa ämnen utgör flera av grundstenarna inom statistik. Under första året får 

studenterna en grundläggande förståelse för statistik och metoder inom statistik genom 

lärandeaktiviteter såsom föreläsningar, lektioner, datorövningar och projektarbeten, samt 

examinationer som tentor, inlämningsuppgifter, labbrapporter, presentationer, oppositioner och 

projektrapporter. Grundläggande fakta och förhållanden samt metoder inom det statistiska 

området börjar behandlas i den fösta kursen Grundläggande statistik och dataanalys och byggs 

sedan successivt på i kommande statistikkurser genom hela kandidatprogrammet, genom att 

olika aspekter och områden belyses. Tack vare denna progression fördjupas även den studerandes 

kunskaper inom olika aspekter av det statistiska området. Exempelvis får de studerande lära sig 

de senaste metoderna inom visuell dataanalys samt surveymetodik (första året), 

sambandsmodellering (Regressions- och variansanalys) och data mining (data mining).  

Vid kursernas start redovisas de mål som ska uppfyllas under kursen. Exempelvis har den 

första kursen (Grundläggande statistik och dataanalys) momentbrev som tar upp vad studenterna 

förväntas kunna efter varje moment, vilken litteratur de förväntas gå igenom för att lära sig detta, 

vilka uppgifter de förväntas lösa, samt vilka lärandeaktiviteter de förväntas delta i (föreläsningar, 

datorövningar, lektioner etc). Exempel på lärandemål som examineras första året är:  

 

• redogöra för de vanligaste metoderna för att dra urval ur ändliga populationer, och 

förstå vilka olika situationer de lämpar sig för (Surveymetodik med teori) 



• redogöra för grundläggande metoder för analys av tidsserier (Grundläggande 

tidsserieanalys) 

• använda och tolka kvantitativ information förmedlad via tabeller, diagram och olika 

beskrivande mått samt självständigt bearbeta sådana uppgifter så att de kan användas 

för att lösa och belysa aktuella problemställningar (Grundläggande statistik och 

dataanalys) 

• välja och motivera lämplig statistisk inferensmetod för aktuella problemställningar 

(Grundläggande statistik och dataanalys) 

• tolka resultat av gjorda analyser (Grundläggande tidsserieanalys) 

 

Ett exempel på en tentamensuppgift som examinerar lärandemålet ”välja och motivera lämplig 

statistisk inferensmetod för aktuella problemställningar” visas nedan. 

 

I ett slumpmässigt urval 2015 på 99 personer var 53 oroliga för klimatförändringar och i ett 

slumpmässigt urval 2019 på 86 personer var 60 oroliga för klimatförändringar. Beräkna lämplig 

teststatistika för att testa på 5% signifikansnivå om andel oroliga har ökat. Ange svaret med 2 

decimaler. Låt 1 beteckna 2015 och 2 beteckna 2019.  

Svar: 

För beräknad teststatistika ovan skriv detaljerad och tydlig redovisning gällande följande steg: 

Steg 1: Hypoteser 

Steg 2: Statistiskt test och antaganden 

Steg 3: Kritiskt värde 

 

Under andra året sker en progression och studenterna får mer fördjupade kunskaper och 

förståelse för statistik och metoder genom att läsa statistikkurser som bygger på tidigare 

kunskaper. Lärandeaktiviteter är föreläsningar, lektioner, datorövningar och projektarbeten, och 

examinationsformer är inlämningsuppgifter, tentor, labbrapporter, presentationer och 

projektrapporter. Studenterna arbetar mer självständigt med inlämningsuppgifter, labbrapporter 

etc. under detta år, jämfört med första året. De arbetar dessutom med ett stort projektarbete som 

träning inför kandidatuppsatsen. Oppositionen på detta arbete är mer omfattande än 

oppositionen på projektarbeten under första året. Exempel på lärandemål är: 

 

• visa en god förståelse av principerna att välja, skatta och validera linjära statistiska 

modeller (Regressions- och variansanalys) 

• visa en god förståelse för huvudprinciperna inom punktskattning, intervallskattning 

och hypotesprövning (statistisk teori)      

• på ett insiktsfullt sätt kunna bedöma de teoretiska förutsättningarna för olika 

statistiska metoder i en mängd olika tillämpningar (Statistisk teori) 

• redogöra för de vanligaste metoderna för analys av linjära samband (Regressions- och 

variansanalys) 

• ha förmåga att kunna använda lämpliga skattnings- och testmetoder på olika praktiska 

problem, och kunna använda statistiska programvaror för att lösa dem (Statistisk 

teori) 

 

Nedan följer ett exempel på en uppgift från en tentamen i Statistisk teori som examinerar 

delar av lärandemålet ”visa en god förståelse för huvudprinciperna inom punktskattning, 

intervallskattning och hypotesprövning”:                      



 

                                                                                                                    

Under det tredje året fördjupar sig studenterna i olika statistiska metoder genom att läsa 

fördjupningskurser i statistik. Under flera av kurserna används forskningsartiklar som litteratur, 

vilket ger studenterna insikt om olika forskningsproblem. Under sista terminen fördjupar de sig 

dessutom i någon del inom ämnet statistik genom kursen Kandidatuppsats i statistik. 

Lärandeaktiviteter inkluderar föreläsningar, lektioner, datorlaborationer, seminarier och projekt, 

och examinationer inkluderar tentor, datortentor, inlämningsuppgifter, hemtentor och uppsatser. 

Studenterna arbetar mer och mer självständigt under de tre åren. I en av statistikkurserna under 

sista året (Multivariata metoder) får de exempelvis läsbrev varje vecka där det står vilken 

information de ska inhämta under veckan, och föreläsningarna tar endast upp en del av 

informationen. Ett exempel på en del av ett veckobrev ges nedan: 

 

Målet för veckan är att inhämta kunskap i grafisk presentation, multivariat inferens baserat 

på multivariat normalfördelning, jämförelse av variation samt multivariata avstånd. 

Rapporten består av svar till uppgifterna (som löses i Minitab) nedan. Lösningar till 

Danielssons uppgifter ska inte redovisas.  

DETALJERAD PLAN: 

1. Läs igenom kap 3 i Manly. Vissa av metoderna som beskrivs där finns inte i de vanliga 

programpaketen. 

2. Läs kap 4.1-4.4 i Manly samt kap 4 i Danielssons kompendium. Lös uppgifterna i detta 

kapitel. Lös uppgift 1 nedan 

3. Läs kap 4.5-4.6 i Manly. Lös uppgift 2 och 3 nedan. 

4. Läs 4.7 i Manly. Detta återkommer vi till ofta. 

5. Kap 4.8-4.9 i Manly läser du endast igenom. 

6. Läs kap 5.1-5.5 i Manly. Lös uppgift 4 och 5 nedan. 

7. Kap 5.6 i Manly läser du endast igenom. 

… 

 

När de når sista terminen, och arbetar med det självständiga arbetet (Kandidatuppsats i 

statistik) tränar de, slutligen, på att arbeta självständigt med att lösa statistiska problem. I början 

på uppsatskursen går examinator igenom betygskriterier, vilket hjälper studenterna att veta hur 

de ska arbeta med uppsatsen. Exempel på lärandemål under sista året är: 

 

• Efter genomgången kurs ska de studerande ha kunskap om de vanligaste statistiska 

multivariata metoderna (Multivariata metoder) 

• klassificera och gruppera objekt i en databas (Data-mining) 

• använda kunskap om de vanligaste statistiska inferensmetoderna inom analys av 

longitudinella data, hierarkiska data, överlevnadsdata, trunkerade data samt spatiala 

data (Statistiska metoder för komplexa data) 



• använda lämpliga modeller för Bayesiansk inferens på olika praktiska problem 

(Bayesiansk statistik) 

• tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur på området för det aktuella arbetet, 

och sätta in arbetet i ett sammanhang (Kandidatuppsats) 

• författa en uppsats i statistik på grundläggande nivå, samt muntligen kunna presentera 

och försvara uppsatsen och dess budskap för auditorier med varierande kunskaper i 

statistik (Kandidatuppsats) 

 

Exempel på en uppgift från en datortenta i Data mining som examinerar lärandemålet 

”klassificera och gruppera objekt i en databas” visas nedan. 

 

Genom att titta på diagrammet som skapades i uppgift 1.a), motivera med hjälp av teori 

vilken av klustringsmetoderna (K-means, hierarkisk, eller täthetsbaserad) som lämpar sig bäst 

för att hitta de naturliga kluster som identifierats. Om valet faller på de hierarkiska eller 

täthetsbaserade metoderna, vilken länkningsmetod eller algoritm anser du bör fungera bäst 

och varför? Tag även hänsyn till modellens komplexitet.  

 

Exempel på en uppgift från en datortenta i Bayesiansk statistik som examinerar lärandemålet 

”använda lämpliga modeller för Bayesiansk inferens på olika praktiska problem” visas nedan: 

 

 

 

Matrisen visar att kunskap om statistikens vetenskapliga grund stöttas av flera av kurserna på 

programmet. Flertalet kurser (bl a Grundläggande statistik och dataanalys samt Statistisk teori) 

behandlar den sannolikhetsteoretiska grunden för statistikämnet på olika nivåer och kopplar den 

samman med statistisk modellering och inferensteori. Studenterna lär sig om statistikens 

vetenskapliga grund i den första kursen, där momentet vetenskapsteori gås igenom och 



examineras genom tentamen. En stor del av momentet fokuserar på grundbultar i den statistiska 

vetenskapssyn som vi vill lära ut inom programmet, bl a falsifiering av testbara hypoteser. Vi 

återkommer till dessa resonemang under olika delar av utbildningen, t ex i samband med 

hypotestest (i synnerhet under Statistisk teori), statistiska modeller (tex Regressions- och 

variansanalys) och i diskussioner av olika statistiska skolbildningar och tankeramar (Statistisk 

teori och Bayesiansk statistik). Även kurserna i matematik bidrar till att belysa den vetenskapliga 

grunden, eftersom statistiska modeller grundar sig i matematik. Genom gästföreläsning (i årskurs 

3 i samband med kursstart för Kandidatuppsats) av kontaktbibliotekarie får studenterna även 

kunskaper i sökning i vetenskapliga databaser, tips om artikelläsning och kunskaper om 

referenshantering och citeringsteknik. Databassökningar och artikelläsning har särskild vikt i 

kursen Kandidatuppsats. Exempel på lärandemål är: 

 

• förhålla sig till några olika vetenskapsteoretiska riktningar (Grundläggande statistik 

och dataanalys) 

 

Exempel på en tentamensuppgift som examinerar detta mål är: 

 

1a) Vad skiljer vetenskap från icke-vetenskap enligt Nyquist? 

1b) Vad kännetecknas av den hypotetiskt-deduktiva metoden? Beskriv med hjälp av 

exempel. 

 

Flertalet kurser har tydlig forskningsanknytning. I momentet Visuell dataanalys 

(Grundläggande statistik och dataanalys) introduceras studenten för de senaste teknikerna 

inom visualisering av komplexa datamängder. Statistisk teori presenterar den traditionella 

frekventistiska inferensmetodiken parallellt med den alltmer använda bayesianska statistiken 

(vilken dessutom gås igenom mer på djupet i Bayesiansk statistik). Denna parallella ansats leder 

till en naturlig diskussion och problematisering av grunderna inom statistisk inferens, vilket är ett 

ständigt tema inom de mest centrala delarna av statistikforskningen. Data mining är en modern 

kurs i statistisk modellering där traditionella linjära modeller kontrasteras mot nya flexibla 

modeller som aktivt utvecklas och utvärderas i den statistiska forskningslitteraturen. Kursen 

Statistiska metoder för komplexa data använder till stor del forskningsartiklar som litteratur. Ett 

exempel på en fråga på en hemtentamen på kursen är: 

 

Gör i ordning dina oberoende variabler som ska vara med i analyserna (enligt 

frågeställningarna ovan). Skapa dummyvariabel/variabler om det är lämpligt samt motivera 

varför det görs/inte görs. Centrera, på lämpligt sätt, oberoende variabler. (Observera att det 

kanske inte är nödvändigt/lämpligt att centrera alla oberoende variabler.) För varje oberoende 

variabel – motivera att du centrerar den eller inte, samt typ av centrering. Referera till Singers 

artikel i ditt svar.  Klistra in SAS-kod samt de första observationerna vid ditt svar. 

 

Färdighet och förmåga 

Examensmål 2. Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i 

en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 

 

Även detta mål uppfylls helt av kurserna på programmet (se matris). Exempelvis förekommer 

olika typer av projektarbeten och datorlaborationer under flera av kurserna (främst 

statistikkurserna), där studenterna tränar på att utföra statistiska undersökningar. I första kursen 



(Grundläggande statistik och dataanalys) arbetar studenterna i grupper om ca fyra personer 

med att ta fram en problemställning, samla in primärdata genom en enkät, analysera data, dra 

slutsatser och sammanställa dessa i en rapport som de sedan presenterar samt diskuterar i form 

av oppositioner med andra grupper. Dessa projekt kan ses både som träningar för att kunna 

arbeta som statistiker i framtiden, samt som träning inför det vetenskapliga arbetet i 

kandidatuppsatsen. Under andra året arbetar studenterna med ett större projekt (Projektarbete i 

statistik) för att lösa riktiga statistiska problem, där de även analyserar data och sammanställer i 

en rapport som presenteras och diskuteras kritiskt med andra grupper i form av presentationer 

och oppositioner.  Under sista terminen arbetar de två och två, och i vissa fall en och en, med att 

lösa mer komplexa statistiska problem, i samarbete med näringslivet. De jobbar självständigt, 

med stöd av handledare i statistik samt handledare från ett företag/forskare med att ta fram 

tydliga frågeställningar (utifrån ett ämnesområde) som kan undersökas statistiskt. De söker 

litteratur inom ämnesområdet samt lämpliga statistiska metoder. De arbetar med val av 

statistiska metoder, bearbetning och analys av data, samt tolkningar av resultat. De arbetar med 

att kritiskt granska sina egna resultat samt andra gruppers frågeställningar, analyser, 

analysmetoder, resultat och slutsatser. Lärandeaktiviteter är föreläsningar i uppsatsskrivande 

samt seminarier, och kursen examineras med oppositions- och presentationsseminarier samt 

uppsats. Exempel på lärandemål är:  

 

• insamla data via egenutvecklad enkät och beskriva och analysera dessa med 

grundläggande statistiska metoder, bedöma kvaliteten i insamlade data och slutsatser, 

tolka erhållna statistiska resultat (Grundläggande statistik och dataanalys) 

• planera, genomföra och avrapportera (skriftligt och muntligt) en småskalig statistisk 

undersökning (Projektarbete i statistik) 

• tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur på området för det aktuella arbetet, 

och sätta in arbetet i ett sammanhang, författa en uppsats i statistik på grundläggande 

nivå, samt muntligen kunna presentera och försvara uppsatsen och dess budskap för 

auditorier med varierande kunskaper i statistik (Kandidatuppsats) 

• analysera enklare statistiska frågeställningar med hjälp av relevanta programvaror 

(Grundläggande statistik och dataanalys) 

• bedöma kvaliteten i givna datamängder och de generaliseringsmöjligheter som finns 

utifrån identifierade samband i data (Regressions- och variansanalys) 

• argumentera för undersökningens utformning och de metodval som 

gjorts (Projektarbete i statistik) 

• genomföra opposition på en annan uppsats på grundläggande nivå i statistik 

(Kandidatuppsats) 

 

Examensmål 3. Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att 

genomföra uppgifter inom givna tidsramar 

 

Förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom givna tidsramar är en 

central del av statistikerns yrkesroll, och därför något som genomsyrar våra kurser. Detta mål 

uppfylls helt av kurserna på programmet (se matris). Som tidigare nämnts arbetar studenterna 

mycket med projekt, och under andra året genomför de en statistisk undersökning där de 

formulerar frågeställningar samt använder statistiska metoder för att besvara frågeställningarna. 

Under sista terminen gör de detsamma, i större skala, i kandidatuppsatskursen. Nedan ges 

exempel på lärandemål: 

 



• planera, genomföra och avrapportera (skriftligt och muntligt) en småskalig statistisk 

undersökning, (Projektarbete i statistik) 

• författa en uppsats i statistik på grundläggande nivå, samt muntligen kunna presentera 

och försvara uppsatsen och dess budskap för auditorier med varierande kunskaper i 

statistik (Kandidatuppsats) 

 

I flertalet kurser, såväl statistikkurser som stödkurser, ingår det också som en del i 

examinationen att uppgifter ska lösas inom givna tidsramar. Det kan handla om att självständigt 

genomföra enkätundersökningar i alla steg från kontakt med uppdragsgivare till 

enkätkonstruktion, statistisk bearbetning och rapportskrivning. Studenten har då själv ansvar för 

att alla moment i arbetet är klara till en given deadline. Detta inkluderar även att genomföra 

presentation och opponering under en viss tidsrymd (exempelvis i Projektarbete i statistik).  

 

Examensmål 4. Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera 

information, problem och lösningar i dialog med olika grupper  

 

Detta mål uppfylls helt av kurserna på programmet (se matris). Under första kursen tränar 

studenterna på att muntligt och skriftligt redovisa statistiska resultat under momentet 

Vetenskapligt skrivande (genom lärandeaktiviteter som rapportskrivande med formativ 

feedback, samt presentationsseminarier med formativ feedback). Detta examineras genom 

presentationsseminarier samt slutgiltiga rapporter. Kursen anlitar lärare från Språkverkstan för 

detta moment.  

Under Projektarbete i statistik samt Kandidatuppsats i statistik tränar studenterna på att 

muntligt och skriftligt presentera problem och lösningar i form av statistiska resultat. Eftersom 

dessa projekt genomförs på uppdrag av externa uppdragsgivare, ofta från näringslivet, måste 

studenten kunna diskutera och argumentera kring valda metoder och resultat såväl med 

handledare, opponenter och kurskamrater ur ett akademiskt perspektiv, och med 

uppdragsgivaren och dennes kollegor som normalt är ickestatistiker. Såväl skriftlig som muntlig 

redogörelse och problemlösning ingår även som examination i ett flertal andra kurser (tex 

Multivariata metoder), ofta inom ramen för projektarbeten eller genom presentation av 

datorlaborationer. Exempel på lärandemål ges nedan. 

 

• använda lämplig presentationsteknik (Grundläggande statistik och dataanalys) 

• planera, genomföra och avrapportera (skriftligt och muntligt) en småskalig statistisk 

undersökning (Projektarbete i statistik) 

• argumentera för undersökningens utformning och de metodval som 

gjorts (Projektarbete i statistik) 

• författa en uppsats i statistik på grundläggande nivå, samt muntligen kunna presentera 

och försvara uppsatsen och dess budskap för auditorier med varierande kunskaper i 

statistik (Kandidatuppsats) 

• författa en projektrapport med ett korrekt och vetenskapligt språk (Grundläggande 

statistik och dataanalys) 

 

Examensmål 5. Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område 

som utbildningen avser 

 

Detta mål uppfylls helt (se matris). Alla kurser inom programmet syftar fram till detta mål. 

Matematikkurserna ger den bakgrund som krävs för att förstå statistiska teorier och metoder, 



med lärandeaktiviteter som föreläsningar, lektioner, räknestugor och duggor, samt examinationer 

som tentor. Statistikkurserna tränar studenterna i att förstå, välja och använda statistiska 

metoder som de sedan kommer använda i sitt yrkesliv som statistiker, med lärandeaktiviteter som 

föreläsningar, lektioner, datorövningar och räknestugor samt examinationer som tentor, 

inlämningsuppgifter, presentationer och rapporter. Programmeringskurserna tränar studenterna 

i att kunna använda statistiska programvaror som krävs för att kunna arbeta med komplexa 

problem och data som statistiker. Under den sista kursen Kandidatuppsats arbetar de 

självständigt, två och två (eller en och en) precis så som en statistiker förväntas arbeta i sitt yrke. 

Studenterna börjar med att leta efter en uppdragsgivare (ofta utanför universitetet) med ett 

statistiskt problem som behöver lösas. De arbetar sedan självständigt, med hjälp av handledare i 

statistik samt från företaget, under terminen för att lösa uppdragsgivarens problem. Eftersom 

problemen är verkliga får studenterna känna på hur det är att jobba som statistiker med riktiga, 

statistiska problem, och (ofta) krångliga datamaterial. De tränas även i att presentera resultaten 

samt att argumentera för sitt jobb. Exempel på lärandemål är: 

• planera, genomföra och avrapportera (skriftligt och muntligt) en småskalig statistisk 
undersökning, - argumentera för undersökningens utformning och de metodval som 
gjorts (Projektarbete i statistik) 

• författa en uppsats i statistik på grundläggande nivå, samt muntligen kunna presentera 
och försvara uppsatsen och dess budskap för auditorier med varierande kunskaper i 
statistik (Kandidatuppsats) 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Examensmål 6. Visa förmåga att inom statistik göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

 

Detta mål uppfylls helt av kurserna på programmet (se matris). Genom utbildningen övas 

studenterna kontinuerligt i att bedöma metodval utifrån givna förutsättningar och att sätta in 

problemet i ett vetenskapligt perspektiv. Under första kursen har vi en gästprofessor från 

Stockholms universitet som även jobbar för Statistiska centralbyrån, som föreläser om officiell 

statistik. Studenterna får, genom inlämningsuppgifter, reflektera över hur statistik tas fram, 

vilken påverkan statistik kan ha på attityder i samhället etc. Vi har även en gästlärare från Örebro 

universitet som föreläser om dataetik, och studenterna får, även här genom inlämningsuppgifter, 

reflektera över etiska regler som statistiker ska följa, vad som kan hända om de inte följs etc. 

Under första kursen läser de även ett moment i vetenskapsteori där de lär sig att det statistiska 

ämnet har sin grund i vetenskapsteori, och att statistisk inferens (som är en viktig del i alla 

statistikkurser) är direkt kopplad till vetenskaplig teori. I kursen får de även en förståelse för 

vetenskapens utveckling och förmåga att betrakta problemställningar ur ett bredare vetenskapligt 

perspektiv. Detta underlättar förståelsen av statistikvetenskapens möjligheter och begränsningar. 

Studenterna tränas sedan i att dra inferens med hjälp av vetenskaplig metod i samtliga 

statistikkurser. I kursen Kandidatuppsats är förmågan att göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga aspekter i centrum. Samtidigt får de även reflektera över samhälleliga och 

etiska konsekvenser. Mallen för uppsatsen inkluderar ett kapitel där de reflekterar över 

samhälleliga och etiska aspekter i förhållande till sina undersökningar. Exempel på lärandemål 

är:   

 

• förhålla sig till några olika vetenskapsteoretiska riktningar (Grundläggande statistik och 

dataanalys) 



• argumentera för undersökningens utformning och de metodval som gjorts (Projektarbete 

i statistik) 

• författa en uppsats i statistik på grundläggande nivå, samt muntligen kunna presentera 

och försvara uppsatsen och dess budskap för auditorier med varierande kunskaper i 

statistik (Kandidatuppsats) 

• redogöra för vad officiell statistik är, identifiera källor och dess tillämpningar 

(Grundläggande statistik och dataanalys) 

• diskutera dataetiska frågor (Grundläggande statistik och dataanalys) 

 

Nedan visas hur en del av mallen för uppsatsen i Kandidatuppsats ser ut: 

 

1.4 Etiska och samhälleliga aspekter 
Etiska aspekter, exempelvis vad som gjorts för att enskilda observationer inte ska kunna 

identifieras, tas upp här. Även samhälleliga aspekter, såsom samhällelig nytta av studien, tas 

upp. 

 

Exempel på en fråga i en inlämningsuppgift som examinerar ”diskutera dataetiska frågor” i 

första kursen är:  

 

Läs svenska statistikfrämjandets etiska kod för statistiker och statistisk verksamhet, 

sammanfatta och ge er syn på innehållet. Till er hjälp har ni följande frågeställningar: 

• Hur känd tror ni att denna etiska kod är bland statistiker? Studenter? 

• Hur kan den göras mer känd och använd? 

• Saknar ni något i den? 

• Något som behöver betonas mer? 

• Hur tror ni att olika arbetsgivare hanterar dataetik formellt? Informellt? 

• Hur tror ni att arbetstagare hanterar dataetik i praktiken 

 

Examensmål 7. Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur 

den används 

 

Detta mål uppfylls helt av kurserna på programmet (se matris). I första kursen ingår 

kunskapens roll i momentet om vetenskapsteori, vilket examineras genom tentamen. I första 

kursen får studenterna även, inom inlämningsuppgifter för dataetik, reflektera över hur de, som 

statistiker, har ansvar för att inte röja enskilda uppgifter när de presenterar statistiska resultat. I 

projektarbeten och uppsatser senare under programmet får de även reflektera över nyttan av 

deras undersökningar i samhället, samt etiska överväganden de behöver göra för att ta fram, och 

använda, kunskap, i form av att inkludera reflektioner om detta i rapporter som examineras. Det 

finns också två stora inriktningar (förhållningssätt) inom statistik: Frekventistiska och 

Bayesianska inriktningar. De flesta statistikkurser på programmet anammar det frekventistiska 

förhållningssättet, men mot slutet av programmet fördjupar studenterna sig i Bayesiansk 

statistik, vilket bygger på att man, som statistiker, använder tidigare kunskap (priors) i analyser 

där man tar fram ny kunskap. Exempel på lärandemål är: 

 

• förhålla sig till några olika vetenskapsteoretiska riktningar (Grundläggande statistik 

och dataanalys) 



• diskutera dataetiska frågor (Grundläggande statistik och dataanalys) 

• planera, genomföra och avrapportera (skriftligt och muntligt) en småskalig statistisk 

undersökning (Projektarbete i statistik) 

• författa en uppsats i statistik på grundläggande nivå, samt muntligen kunna presentera 

och försvara uppsatsen och dess budskap för auditorier med varierande kunskaper i 

statistik (Kandidatuppsats) 

• använda lämpliga modeller för Bayesiansk inferens på olika praktiska problem 

(Bayesiansk statistik) 

 

Examensmål 8. Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla 

sin kompetens 

 

Detta mål uppfylls främst genom de större projektarbetena och uppsatserna i programmet (se 

matris), där studenterna arbetar med att lösa problem, genom att själva söka efter information 

och kunskap om området, lära sig om de statistiska metoderna de ska använda sig av för att lösa 

problemen, samt lära sig hur de ska programmera i statistiska program för att få fram resultat. I 

kandidatuppsatsen arbetar de exempelvis självständigt (med stöd av handledare) med att läsa in 

sig på metoder, samt lära sig programmering, som de identifierar att de inte redan har tillräckligt 

med kunskap om. Exempel på lärandemål är: 

 

• planera, genomföra och avrapportera (skriftligt och muntligt) en småskalig statistisk 

undersökning, (Projektarbete i statistik) 

• tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur på området för det aktuella arbetet, 

och sätta in arbetet i ett sammanhang (Kandidatuppsats i statistik) 

• författa en uppsats i statistik på grundläggande nivå, samt muntligen kunna presentera 

och försvara uppsatsen och dess budskap för auditorier med varierande kunskaper i 

statistik (Kandidatuppsats i statistik) 

Programspecifika mål 

Examensmål 9. Visa kunskap och förståelse inom programmering, dataanalys och 

databashantering 

 

Detta mål uppfylls helt genom kurserna i statistik, programmering och databashantering (se 

matris). De flesta statistiker behöver analysera data, och därför ingår analys av data i alla 

statistikkurser på programmet (dock till mindre del i Statistisk teori). Lärandeaktiviteter 

inkluderar exempelvis föreläsningar, datorövningar och lektioner och examinationer inkluderar 

projektrapporter, inlämningsuppgifter, salstentor, datortentor och hemtentor. För att göra mer 

komplicerade analyser behövs ofta statistisk programmering. Även programmering ingår i många 

statistikkurser på programmet, men studenterna går även två kurser i programmering: 

Programmering i R och Grundläggande SAS-programmering där de får lära sig programmering 

inom dessa program genom föreläsningar och datorövningar, och där de examineras genom 

inlämningsuppgifter och datortentor. Statistiker jobbar ibland med stora databaser, och därför 

ingår även en kurs i databashantering: Databaser: design och programmering. Exempel på 

lärandemål är: 

 

• tillämpa explorativ dataanalys i vanliga statistiska programvaror (Grundläggande 

statistik och dataanalys) 



• skapa enkla program i programspråket R med hjälp av grundläggande 

programmeringstekniker som inläsning och utskrift av data, tilldelning och 

manipulation av datastrukturer, skriva egna funktioner, upprepningar och 

villkorsstyrda satser (Programmering i R) 

• skapa egna SAS-program som läser in datat, behandlar och strukturerar om data samt 

skapa enkla rapporter (Grundläggande SAS-programmering) 

• använda statistisk programvara för att genomföra analyserna (Regressions- och 

variansanalys) 

• förstå och kunna använda de viktigaste begreppen inom databasområdet på ett korrekt 

sätt., kunna utforma och använda en relationsdatabas med hjälp av SQL (Databaser: 

design och programmering) 

 

Ett exempel på en uppgift från en inlämningsuppgift som examinerar delar av lärandemålet 

”skapa egna SAS-program som läser in datat, behandlar och strukturerar om data samt skapa 

enkla rapporter” visas nedan. 

 

1. Skapa bibliotek ”hus” och använd DATA steget för att läsa in Albuquerque filen till 

”hus”. Se samtidigt till att 

a. Skapa etiketter som visar svenska variabelnamn 

b. Kontrollera att alla värden (inkl saknade) i det inlästa datamaterialet står på 

rätt plats 

c. Kommentera varje sats i programmet 

2. Visa datamaterialet i VIEWTABLE fönstret och inkludera dess screenshot i 

rapporten. 

3. Visa variabelformat med CONTENTS proceduren. Hur många bytes används av varje 

kolumn? 

4. Skapa en ny datamängd Albuqformat från Albuquerque där 

a. Du skattar en ny variabel PriceSQ som visar husets pris per kvadratmeter 

b. Du skapar följande format för variablerna: 

i. Price, Tax (0 decimaltecken), PriceSQ (2 decimaltecken) visas i 

dollar och har dollartecken före motsvarande tal 

ii. Age har fyra möjliga värden [1, 10] (10,30], (30; Infinity) och 

”Okänd” 

iii. NE variabel ska visas som ”ja” eller ”nej” 

iv. COR = ”ja”, ”nej” 

v. CUST ska alltid visa ”*” 

5. Använd VIEWTABLE för att se Albuqformat.  

6. Använd PROC PRINT med LABEL option och samma formatinställningar för att 

skriva ut tabellen. 

7. Använd PROC EXPORT för att exportera Albuqformat till Excel fil och DATA steg för 

att exportera till TXT format. Visa innehållet av dessa filer. Vad är huvudskillnaden 

mellan deras utseende? 

 

Examensmål 10. Visa kunskap och förståelse om vikten av att integrera statistisk metodik med 

metoder inom andra kunskapsområden 

 

Detta mål uppfylls helt med hjälp av kurserna på programmet (se matris). För att kunna förstå 

statistiska metoder lär sig studenterna matematiska metoder, dvs matematik och statistik är 



integrerat i de flesta statistiska analyser. I deras första kurs repeterar de den matematik som 

lärdes ut på gymnasiet, genom att deltaga i lektioner, samt examineras genom tentor. Under 

första och andra året läser de därefter två kurser i matematik som ges av MAI. Genom 

föreläsningar, lektioner, räknestugor och duggor tränar de på matematiska tekniker som är 

viktiga för att förstå statistisk teori och metoder, och examineras genom tentor. På programmet 

får studenterna även lära sig att det är viktigt att kombinera statistik med programmering. Redan 

under första kursen använder de enkel programmering för att lösa statistiska problem. Senare i 

programmet läser de dessutom specifika programmeringskurser (Programmering i R samt 

Grundläggande SAS-programmering) där de tränar på programmering genom datorövningar 

samt examineras genom inlämningsuppgifter och datortentor. De lär sig även andra 

programmeringsspråk i statistikkurser, som SPSS och Minitab, samt utvecklar sina kunskaper i R 

och SAS i senare statistikkurser. Eftersom statistik är ett metod-ämne får studenterna dessutom 

hela tiden träna på att lösa problem inom andra kunskapsområden (tex ekonomi, psykologi, 

naturvetenskap etc) genom projekt och uppsatser. Under sista terminen läser de valfria kurser, 

och de som är intresserade av att arbeta som statistiker inom exempelvis ekonomiska 

problemområden kan välja kurser inom ekonomi. Slutligen, under programmets sista kurs, 

Kandidatuppsats, integrerar de statistik med något ämnesområde när de löser statistiska 

problem inom något område. Exempel på lärandemål är: 

 

• tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur på området för det aktuella arbetet, 

och sätta in arbetet i ett sammanhang (Kandidatuppsats) 

• planera, genomföra och avrapportera (skriftligt och muntligt) en småskalig statistisk 

undersökning, (Projektarbete i statistik) 

 

Examensmål 11. Visa kunskap om och ha förutsättningar för att kunna utöva sitt statistikyrke 

inom ramen för hållbar utveckling 

 

Det här målet uppfylls endast delvis av kurserna på programmet (se matris). Eftersom statistik 

är ett metod-ämne är det upp till användaren hur metoderna används, och i vilket syfte. Inom 

första kursen får studenterna se exempel på ”fel använd” statistik, hur diagram kan vara 

missvisande etc. samt vikten av att inte vilseleda med statistik. Alla statistikkurser genomsyras av 

att studenterna ska få med sig ”kritiskt tänkande”, dvs de ska inte bara acceptera statistiska 

resultat, utan de ska ifrågasätta dem, fundera över olika felkällor etc. Detta tränar de på i 

projektarbeten och i uppsatser, samt i oppositioner av dessa. I inlämningsuppgifter i officiell 

statistik och etik reflekterar de över hur statistik tas fram och används. I alla statistikkurser får de 

se exempel på hur statistik kan användas ute i samhället (tex hur man genomför statistiska 

analyser för att undersöka om ett vaccin är effektivt eller inte, hur man mäter 

befolkningsförändringar i olika länder etc.). Under Kandidatuppsats i statistik har studenterna 

möjlighet att söka bidrag för att åka till ett utvecklingsland för att samla in data till 

kandidatuppsatsen genom Minor Field Studies, där syftet med en sådan insamling är att bidra till 

global utveckling. Hittills är det dock ingen student som har ansökt om detta. 

 

Utvecklingsområden – måluppfyllelse 

Vi ser ett behov av att tydliggöra kopplingen mellan examensmålen och lärandemålen för 

kurserna på programmet. Flera av kursplanerna är skapade för ett flertal år sedan, och dess 

lärandemål behöver ses över och justeras. Dessutom behöver det sista målet (Visa kunskap om 

och ha förutsättningar för att kunna utöva sitt statistikyrke inom ramen för hållbar utveckling) 

inkorporeras som lärandemål i kursplaner på programmet. Det behöver undersökas ytterligare 



hur statistiker bäst kan utöva sina yrken inom ramen för hållbar utveckling, samt hur detta kan 

läras ut, samt examineras.  

4. Utformning och genomförande  

Pedagogiska principer 

Den bärande idén är att de studerande aktivt skall efterfråga, söka och inhämta kunskaper och 

färdigheter. Den pedagogiska modellen som ligger till grund för programmet är Aktivt lärande 

(studentaktivt lärande) – studenterna är själva aktiva i sin inlärning. Formerna för detta varierar 

mellan olika ämnen och kurser. Ett genomgående tema för många kurser i främst statistik och 

data/programmering är att de byggs upp kring verklighetsanknutna projekt. De studerande 

arbetar enskilt eller i grupp med projekten, och för att visa på möjliga lösningar till problemen 

erbjuds de studerande föreläsningar, lektioner och datorövningar. Kurserna examineras sedan 

genom exempelvis projektrapporter, presentationer och oppositioner, samt inlämningsuppgifter 

och tentor. Studenterna har själva gett uttryck för att detta gör dem aktiva samt att de lär sig 

saker hela tiden. I grupparbeten lär de sig dessutom genom att diskutera med gruppmedlemmar.  

För andra kurser, främst i matematik och statistik, är färdighetsträning ett centralt moment. I 

dessa kurser består undervisningen främst av föreläsningar och lektioner samt av mycket 

färdighetsträning genom vanliga räkneövningar och olika typer av datorövningar. På räknestugor 

och datorövningar arbetar studenterna aktivt med uppgifter och projekt, och lärare finns 

tillgängliga för frågor. Duggor förekommer även vilket uppmuntrar studenterna att vara aktiva 

genom hela kursen. Dessa är även bra hållpunkter för studenterna så att de kan kontrollera hur 

de ligger till i sin kunskapsinhämtning, samt ger dem feedback på vad de bör träna mer på. Här är 

vanliga examinationsformer inlämningsuppgifter, datorlaborationer och salstentor.  

Det som även genomsyrar hela utbildningen är utvecklandet av kritiskt tänkande hos 

studenterna. Statistik är inte en exakt vetenskap och det kan gå att lösa statistiska problem på 

olika sätt, samt tolka statistiska resultat på olika sätt. På kurserna i början av programmet får 

studenterna mer baskunskaper, medan de allt eftersom tiden går lär sig att det går att lösa 

problem på olika sätt. De första statistikkurserna fokuserar mest på det frekventistiska 

perspektivet på statistik, med hypotesprövningar och beräkningar av konfidensintervall, vilket är 

ett vanligt perspektiv bland yrkesarbetande statistiker. Men under tredje året läser studenterna 

Bayesiansk statistik, som starkt ifrågasätter tidigare sätt att lösa statistiska problem. Men även 

inom det ena eller andra perspektivet förekommer olika förhållningssätt för hur statistiska 

problem bäst ska lösas. Studenterna tränar på att ifrågasätta lämpligheten av använda metoder, 

tolkningar av resultat etc, främst genom presentationsseminarier och oppositionsseminarier, där 

diskussioner mellan studenter samt mellan studenter och lärare förekommer. 

Under det senaste året, pga distansundervisning, har den pedagogiska principen ”Flipped 

classroom” använts i många kurser på programmet. Grundtanken är att föreläsningar, som inte är 

så interaktiva, i stället kan spelas in, så att studenterna kan ta del av dessa själva hemifrån. 

Lektionstid kan då i stället användas för mer interaktion mellan lärare och studenter. Under 

första kursen, exempelvis, har föreläsningar spelats in så att studenterna kan se på dessa 

hemifrån under en viss tidsperiod. Därefter har distansträffar, via Zoom, förekommit, där lärare 

och studenter har diskuterat saker som har tagits upp på föreläsningar, uppgifter etc. Det har 

förekommit funderingar, innan pandemin, om att gå mot ”Flipped classroom”-principen i några 

kurser på programmet, för att möjliggöra lärandeaktiviteter med mer interaktion mellan 

studenter och lärare, exempelvis fördjupning och diskussioner av olika case. Distans-

undervisningen har underlättat för uppstarten av detta, och inom flera kurser planeras det för att 



ha kvar inspelade filmer för studenterna, även när distansundervisningen är över, och att ändra 

på innehållet vid fysiska träffar mellan lärare och studenter så att de blir mer interaktiva. 

  

Infrastruktur och resurser 

Undervisningen på programmet bedrivs ofta i A-, C-, och E-huset, i föreläsnings- och 

lektionssalar. För att lära sig statistisk dataanalys jobbar studenterna även mycket vid datorer. 

Olika kurser kräver olika program, och vissa kurser använder sig av PC-salarna i E-huset medan 

andra kurser använder sig av SU-salarna i B-huset. En utmaning har varit att det inte är samma 

operativsystem i olika datorsalar på universitetet. Det kan således vara krångligare för 

studenterna att ställa om mellan olika system. Dock kan detta även ses som en fördel, pga att de 

då har jobbat med olika system när de kommer ut i yrkeslivet. En annan utmaning är att 

statistiska programvaror, som finns tillgängliga i datorsalarna, ibland uppdateras till nya 

versioner, och då kan vissa statistiska paket, som studenterna använder sig av, plötsligt inte 

längre finnas tillgängliga. Varje kursansvarig är därför ansvarig över att se till att sådana saker 

fungerar vid starten av varje kurs.  

 

Tydlighet 

Frågan Tydligheten på de krav som ställs på dig i dina studier från Studentundersökningen 

2017 hade snittbetyg 3.6, vilket är något högre än fakultetens (3.3) och universitetets (3.4). När 

studenterna blir antagna på programmet får de en studentguide, framtagen av Filfak, samt en 

studiehandbok, framtagen av programmet. I studentguiden framgår det bl.a. att undervisningen 

bygger på studentcentrerat lärande där studenterna antas vara aktiva och ta ansvar för sitt 

lärande genom att själva, eller i grupp, driva uppgifter framåt, samt att de förväntas bedriva 

självstudier, varvat med föreläsningar etc. I studiehandboken finns bl.a. information om 

lärandeaktiviteter och examinationsformer på programmet. Där står det att den största delen av 

undervisningen är frivillig, men att de flesta studenter väljer att gå på undervisningen eftersom 

lärare går igenom och förklarar de svåraste avsnitten i litteraturen där. Det står även att 

schemalagd tid varierar mellan kurser, och att vissa kurser har mindre än 10 timmar schemalagd 

tid per vecka, medan andra kurser har upp till 20 timmar per vecka, och vid projekt kan det vara 

hela dagar utan schemalagd tid. Det står även att det förväntade antal timmar per vecka som 

studenterna ska arbeta är ca 40 timmar. Av studiehandboken framgår även att studenterna 

förväntas försöka lösa uppgifter innan de går på lektioner, där lösningar gås igenom och 

diskuteras. På räknestugor kan de sitta och lösa uppgifter i sin egen takt, med stöd av lärare, och 

på datorövningar sitter de och jobbar med uppgifter vid datorer, med stöd av lärare. 

Studiehandboken tar även upp förekomsten av tröskelregler, dvs vad studenterna förväntas ha 

klarat av för att flyttas upp till en viss termin eller år, samt länkar till utbildningsplanen där de 

specifika tröskelreglerna gås igenom. Förutom skriftlig information i studiehandboken har 

studievägledare på programmet dessutom informationsträffar med studenterna som grupp under 

första terminen, där studieplanering gås igenom. Det poängteras att en stor del av tiden ska 

spenderas på eget lärande, via litteraturinhämtning, lösning av uppgifter, grupparbeten etc.   

Som nämnts tidigare jobbar studenterna mycket med projekt, och de tränar på att redovisa 

sina resultat i rapporter i flertalet kurser. För projektrapporter och uppsatser finns det mallar så 

att studenterna kan se vad som förväntas av deras rapportskrivande.   

I början på respektive kurs på programmet gås lärandemål, former för lärandeaktiviteter samt 

examinationsformer igenom. Detta kan exempelvis ske genom en presentation på en föreläsning 

eller genom momentbrev/veckobrev. Exempelvis har grundkursen (Grundläggande statistik och 

dataanalys) momentbrev som beskriver vad studenterna förväntas lära sig under momentet, 

lärandeaktiviteter de förväntas delta i, uppgifter de förväntas lösa, samt litteratur de förväntas gå 



igenom.  På kursen Multivariata metoder, som går femte terminen, förväntas studenterna vara 

aktiva och ta mycket ansvar för sin inlärning. I den kursen får de veckobrev där det står vad de 

förväntas lära sig, samt med hjälp av vilka lärandeaktiviteter de förväntas göra detta, varje vecka 

(se exempel i avsnitt 3). På kandidatuppsatskursen, under sjätte terminen, gås lärandemål samt 

betygskriterier igenom, samt en mall för hur en uppsats kan se ut. Utifrån betygskriterierna, som 

är mer specifika än lärandemålen, kan studenterna se vad som förväntas av dem under kursen. 

Exempel på betygskriterier för en aspekt av uppsatsarbetet (Uppsatsarbete och process), och för 

betyg G, ges nedan:  

 

Uppsatsarbete och process 

För att erhålla betyget Godkänd skall den studerande 

• kunna utforma en disposition för den uppsats som skall skrivas 

• kunna författa en bakgrundsbeskrivning till examensarbetet  

• formulera syfte och detaljerade frågeställningar i uppsatsen 

• koppla problemställningen till tidigare forskning 

• planera det analysarbete som behöver genomföras för att kunna besvara 

frågeställningarna 

• genomföra de statistiska analyser som planerats inklusive val av lämplig programvara 

för de olika analysmetoderna 

• kunna författa en metodbeskrivning i uppsatsen 

• kunna författa det avsnitt i uppsatsen som beskriver erhållna resultat och statistisk 

utvärdering av dessa 

• kunna på ett vetenskapligt sätt diskutera metod och resultat och dra slutsatser  

• kunna upprätta en källförteckning 

• använda ett akademiskt språk i författandet av uppsatsen 

 

Genomströmning 

Som kunde ses i avsnitt 2 om nyckeltal så finns det studenter som gör avbrott eller som inte 

kommer vidare till högre kurser. Granskning av genomströmning har visat att matematikintresse 

och goda matematikkunskaper är avgörande faktorer för att lyckas på programmet. Som ett led i 

att förbättra studenternas förutsättningar att klara programmets kurser har programmet en 

repetitionskurs av gymnasiematematik under första terminen där innehåll som har bedömts 

underlätta förståelsen har tagits fram i samråd med matematiklärare. Vi har som en följd av detta 

noterat bättre resultat i programmets matematikkurser och i de mer teoretiska statistikkurserna. 

För att säkerställa att studenterna har införskaffat sig tillräckliga kunskaper för att kunna 

tillgodogöra sig kurser på högre nivåer på programmet så har vi tröskelregler för uppflyttning till 

vissa kurser. För att bli behörig till kurser på termin 3 ska den studerande ha uppnått minst 37 hp 

på de kurser som ingår i termin 1 och 2. För att bli behörig till de flesta kurser på termin 5 ska den 

studerande ha alla högskolepoäng på kurser från termin 1 och 2 godkända samt ha minst 30 hp på 

de kurser som ingår i termin 3 och 4 godkända. För att påbörja det självständiga examensarbetet i 

statistik, 15 hp, ska den studerande vara godkänd på minst 60 hp på kurser i statistik på 

grundläggande nivå, samt på minst 15 hp på kurser i statistik på fördjupningsnivå, inom 

programmet. Pga tröskelreglerna har flera studenter haft svårt att ta sig till kurser på termin 5 

pga att de inte har klarat av matematikkursen som ges under år 1. Förutom 

matematikrepetitionen som vi har lagt in under första terminen har vi även börjat skicka ut ett 

informationsmail till de studenter som ska påbörja matematikkursen där det framgår vilka 

begrepp/tekniker de förväntas känna till när de kommer till kursen, samt information om att det 



kan vara en svår kurs att klara. Även om det skulle vara önskvärt skulle det inte vara möjligt att 

höja förkunskapskraven i matematik för antagning till programmet. Det skulle inte bli många 

sökande till programmet då, bl.a. pga att de med mer matematikbakgrund i högre grad söker sig 

till mer matematiska utbildningar, såsom matematisk statistik.  

Under pandemin 2020 upplevdes det som extra svårt att klara tröskelkraven för att påbörja 

kurser under höstterminen på termin tre och termin fem, pga den hastiga övergången till 

distansläge. Vi hade kontinuerlig kontakt med studentbevakare samt skickade ut information till 

studenterna när läget snabbt förändrades under våren 2020. Vi bestämde oss även för att ge 

villkorliga dispenser för att flyttas upp till kurser under höstterminen till studenter som hade 

svårt att klara övergången från närundervisning till distansundervisning. 

En anledning till avbrott är att studenter upptäcker att programmet inte passar för dem. Vi har 

haft svårt för att nå ut till den målgrupp som vi tror skulle vara intresserade av programmet, bl.a. 

för att studenter inte har haft så mycket uppfattning om vad statistik och dataanalys är, innan de 

kommer till universitetet. Vi har gjort enkätundersökningar för att ta reda på vilka 

ämnesområden studenterna som antas till programmet kommer ifrån. För att lättare nå dessa 

studenter arbetade vi under 2018/2019 med att ta fram en reklamfilm om programmet där vi 

försökte lyfta fram vad statistik är samt vad programmet handlar om. Filmen var klar någon 

vecka innan sista ansökningsdatum 2019, så därför gick det inte att utvärdera dess möjliga effekt 

under det året. Under 2020 spred vi filmen via olika sociala medier, men det är ändå svårt att 

utvärdera dess effekt, eftersom pandemin kan ha lett till det högre söktrycket som programmet 

hade 2020 (med 52 förstahandssökande, se avsnitt 2).  

De flesta som påbörjar kandidatuppsatskursen under sjätte terminen blir färdiga under 

föreskriven tid (se avsnitt 2). Vi jobbar mycket med träningar av att skriva vetenskapligt redan 

från början i första kursen, har mycket projektrapporter, samt en mini-uppsats i form av 

projektarbete innan de kommer till uppsatsen. Under kandidatuppsatskursen letar de 

uppdragsgivare och ämne under terminen innan kursen börjar så att de är redo att starta direkt 

när terminen börjar. Vi har föreläsningar i uppsatsskrivande samt flera avstämningar under 

terminens gång, så som uppsatsförslagsseminarium, mitterminsseminarium, 

oppositionsseminarium och presentationsseminarium. Examinatorer och handledare närvarar 

vid dessa seminarier och ger feedback till studenterna. Om några studenter är på väg mot ett spår 

som inte är bra så kan det upptäckas, och studenterna kan snabbt lotsas in på rätt spår.  

Efter granskning har vi upptäckt att det finns studenter som inte tar ut examen trots att de har 

tillräckligt med poäng. Från kontakter med alumnis i programråd kan det vara så att studenterna 

på programmet har lätt att få jobb trots avsaknad av examen. De menar på att det är lätt att få 

jobb utan examen i statistik och att det sällan ställs krav på detta. Flera tar dessutom inte de sista 

poängen de behöver för examen eftersom de redan har fått jobb. 

Utvecklingsområde – utformning och genomförande 

Vi ser behov av att ändra på tröskelregler till kurserna under termin 5, eftersom flera studenter 

stoppas från att läsa dessa kurser. Det är på gång och väntas vara klart inför höstterminen 2021.  

Tydligheten för studenterna skulle kunna ökas genom att poängtera, och relatera till, 

studiehandboken som studenterna får vid antagning. I samråd med studenterna planeras 

dessutom uppföljning av de informationsmöten som ges under första terminen, under andra 

terminen. Dessutom planeras det för att lägga in mer specifik information om olika kurser, hur de 

relaterar till varandra etc. i studiehandboken, så att studenterna får en tydligare överblick av 

programmet.  

Vi har seminarier inom flera kurser (bl.a. i första kursen) där studenterna för olika typer av 

diskussioner. Men för att få studenterna ännu mer aktiva i sitt lärande, samt för att utveckla 



kritiskt tänkande ännu mer, skulle seminarier, där olika perspektiv diskuteras, samt där lösningar 

på olika cases diskuteras, kunna införas i fler kurser. 

Vi ser ett behov av att på ett mer systematiskt sätt tillvarata erfarenheter från programmets 

alumnis. En enkätundersökning bland alumnis var planerad under hösten 2020 (och är 

halvfärdig), men den fick stå tillbaka för en enkätundersökning om studenternas åsikter om 

distansundervisningen under pandemin. Under denna undersökning planeras exempelvis 

insamling av hur deras arbetssituation ser ut i dag samt vilka deras arbetsuppgifter är. Detta 

skulle även kunna ligga till grund för att ytterligare öka arbetslivsanknytning i projektuppgifter 

och cases. Det kan även användas i marknadsföring vid rekrytering av nya studenter. 

5. Forskningsanknytning  

Personalen vid STIMA, där största delen av undervisningen på programmet är förlagd, har en 

sammantaget bred och gedigen kompetensprofil inom statistik med aktiv forskning inom bland 

annat Bayesiansk statistik, bioinformatik, datorintensiv statistik, ekonometri, forensisk statistik, 

miljöstatistik och psykometri. Forskande personal undervisar med kursansvar inom kandidat 

och/eller masterprogrammet, ofta inom kurser som ligger nära respektive lärares 

forskningsområden. Avdelningens doktorander arbetar som undervisningsassistenter på både 

kandidat- och masternivå. Detta leder till att det vetenskapliga perspektivet präglar 

undervisningen på ett naturligt sätt, bl a genom exempel från respektive forskares 

forskningsområde. Utöver detta har STIMA tillsammans med Avdelningen för Matematisk 

statistik en seminarieserie, där det varannan vecka anordnas ett seminarium där en inbjuden 

föreläsare presenterar sin forskning. Varannan vecka presenterar dessutom personalen egen 

forskning för varandra i form av mikroseminarier på STIMA. 

Som nämnts tidigare (avsnitt 3) får studenterna tidigt lära sig om statistikens vetenskapliga 

grund i den första kursen, vars resonemang sedan återkommer under olika delar av utbildningen, 

t ex i samband med hypotestest. Dessutom har flera kurser tydlig forskningsanknytning. 

Bayesiansk statistik undervisas för närvarande av en lärare som bedriver forskning inom 

Bayesiansk statistik, och som exemplifierar flera av metoderna från egen forskning i kursen. Även 

kursen Statistiska metoder för komplexa data undervisas av lärare som forskar inom sina 

undervisningsmoment och som därför tar upp egna exempel i undervisningen. I denna kurs 

består dessutom det mesta av litteraturen av internationella forskningsartiklar. I första kursen, i 

momentet om bl.a. dataetik, berättar en gästföreläsare bl.a. om egen forskning om 

röjandekontroll. Under kandidatuppsatsen sjätte terminen har studenterna även möjlighet att, i 

stället för att arbeta med ett företag, arbeta tillsammans med forskare på avdelningen, för att lösa 

ett statistiskt problem. Kursansvarige brukar framhålla denna möjlighet, och även betona det 

alternativet för studenter som önskar söka sig vidare inom akademien, genom master- och/eller 

forskarstudier så småningom. 

 

Utvecklingsområde – forskningsanknytning 

Vi anser att forskningsanknytningen är god, men kommer jobba för att få in fler professorer i 

undervisningen på kandidatprogrammet för att förstärka forskningsanknytningen. Vi planerar 

också ett samarbete med Masterprogrammet i statistik och maskininlärning för att erbjuda 

föreläsning av forskare för studenterna. 



6 Lärarkompetens  

Avdelningen för statistik och maskininlärning (STIMA) 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 data mining och därtill god kunskap inom programmering 

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 2020 så är majoriteten disputerade, inklusive professor, 

biträdande professor, docent, 7 universitetslektorer och 2 postdoktorer. Dessutom undervisar 5 

erfarna universitetsadjunkter på programmet i statistik, matematik samt i språk (vetenskapligt 

skrivande) samt en amanuens som handleder valda laborationer och lektioner. På avdelningen 

kopplas forskning till undervisning, och därför har också doktoranderna möjlighet att undervisa 

på programmet (sammanlagd undervisning på ca 10% av heltidstjänst under 2020).   

Alla STIMA-lärare som medverkar på programmet får 10% kompetensutvecklingstid på 

timmar de undervisar. Tiden ska användas för utveckling och fördjupning av kunskaper i både 

ämne och pedagogik. Själva formen för kompetensutveckling bestäms individuellt enligt 

överenskommelse med närmaste chef och följs upp årsvis under medarbetarsamtal. Dessutom 

deltar lärare i de regelbundna (en gång varannan vecka) lärarmöten där man diskuterar 

undervisningskopplade problem samt delar erfarenhet med varandra. STIMA har dessutom 

flertalet gånger ordnat pedagogiska konferenser där bl.a. pedagogiska aspekter på programmets 

kurser har avhandlats. Programansvarig får 30% av heltidsarbete i ersättning för uppdraget från 

filosofiska fakulteten.  

Lärargruppens struktur reflekterar programmens lärandemål. De flesta lärare undervisar i 

Statistik (STIMA/IDA/LiU) i kurser som ligger nära deras forskningsintresse. Alla disputerade 

lärare på STIMA är aktiva forskare i statistik och/eller maskininlärning. De forskar inom 

områden multivariat statistik och hög-dimensionell statistik med tillämpningar bland annat i 

psykologi eller medicin. Detta forskningsområde ligger nära kurserna Multivariata metoder och 

Statistiska metoder för komplexa data. Andra forskare bedriver forskning angående frågor som 

löses i Bayesiansk regime, som i sin tur ger kompetens för undervisning i Bayesiansk statistik. 

Kompetens i SQL programmering får programmet tack vare samarbete inom IDA och genom att 

beställa kursen från HCS/IDA/LiU. HCS’s universitetslektor med kompetens i ämnet och intresse 

i problembaserat lärande (bekräftat via publicerade artiklar) berikar ytterligare lärargruppens 

pedagogiska meriter. Dessutom undervisas kurserna i matematik av examinatorer/föreläsare som 

har lång undervisningserfarenhet i ämnet och som tillhör den Matematiska institutionen, 

MAI/LiU. Även några externa specialister (till exempel utbildad ämneslärare i språk som 

introducerar studenterna i vetenskapligt skrivande), extern universitetslektor (som föreläser om 

dataetik) samt universitetslärare med professionskompetens (gästprofessor med SCB-erfarenhet 

som föreläser om offentlig statistik) deltar i och berikar programmet som gästföreläsare. 

Universitetslärare som medverkar i kandidatprogrammet undervisar dessutom oftast också på 

STIMAs Masterprogram i statistik och maskininlärning. Det leder till en bra koppling mellan 

kandidat- och mastersprogrammet, och gör det lättare att förbereda studenterna till fortsatt 

utbildning i statistik samt möjliggör utbyte 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 fördjupade pedagogiska intressen i fortsättningskurser. Dessutom 



visar tabellen (bifogad) att inte bara lektorer, utan de flesta lärare på programmet har deltagit och 

avklarat ett antal kurser i högskolepedagogik. Som tidigare redovisats (avsnitt 1) fick 

programmets lärare ett högt betyg i ”Lärarnas förmåga att förmedla kunskap” (4) under 

Studentundersökningen 2017. Dessutom får de flesta kurser som lärarna undervisar poäng över 

3.5 och ofta över 4 (se avsnitt 1).  

 

Övriga lärarresurser 

Studenterna på kandidatprogrammet använder olika typer av programvaror som SAS (en av de 

ledande statistiska programvarorna som används av t.ex. SCB, AstraZeneca, Apple), 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 nämnda 

programvaror och som bedriver sin egen forskning med hjälp av dem. Det i sin tur ger tillräcklig 

kapacitet för att bedriva undervisning som kräver programmering och analys av stora 

datamängder. SAS kräver licens som finns på IDA. SAS är tillgängligt i ett antal laborationssalar 

på IDA/LiU samt via https://sas.edu.liu.se/SASStudio/. 

 

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 

kandidatprogrammet, vilket 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. 

 

Utvecklingsområde - 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, HCS/IDA/LiU, MAI/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. En annan utmaning, vilket nämnts tidigare, är även att inkludera professorer i 

undervisningen på kandidatprogrammet. 

7. Arbetslivsperspektiv 

Utbildningsprogrammet är uppbyggt så att de två första åren är allmänt metodiska med de 

flesta kurser inom statistik, men med stora inslag av matematik och data/programmering. 

Programpaket som används i näringslivet (tex SAS, SPSS, R) lärs ut under programmet. 

Studenterna lär sig även att hantera stora komplicerade datamaterial i flera av kurserna, vilket är 

viktigt att kunna för de flesta yrkesarbetande statistiker. Det tredje året på programmet leder till 

https://sas.edu.liu.se/SASStudio/


en filosofie kandidatexamen i statistik. Fördjupade studier bedrivs i främst statistik, men det 

finns också utrymme för helt valfria kurser om 15 hp, vilket möjliggör profilering av studierna 

efter eget intresse. Detta ökar anställningsbarheten och underlättar för de som väljer att fortsätta 

med masterstudier i statistik, eller som vill kombinera statistik med andra fackämnen. 

Anställningsbarhet är ett ledord genom hela utbildningsprogrammet. Hittills har majoriteten 

av studenterna valt att gå ut i arbetslivet efter examen. Genom näringslivsanknutna 

projektarbeten får studenterna redan tidigt i sin utbildning inblick i statistikerns vida arbetsfält 

och möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare. Under Kandidatuppsats i statistik 

har studenterna möjlighet att arbeta på uppdrag av arbetsgivare med att lösa statistiska problem. 

Ibland får studenterna arbete redan innan kandidatuppsatskursen är färdigställd.  

Arbetsmarknaden för statistiker utexaminerade från Linköping är mycket god, och under den 

senaste Studentundersökningen (2017) gav studenterna ”Utbildningens relevans för ditt framtida 

yrkesliv” betyget 4.3.  

Programmet har under flera år samarbetat med SAS i Solna, vilket har lett till att studenterna 

har haft möjlighet att besöka SAS och delta i workshops och träffa potentiella arbetsgivare. De har 

också haft möjlighet att licentiera sig i programpaketet SAS pga detta samarbete. Programmet ger 

även stöd till sektionen på olika sätt, exempelvis genom att se till så att schemakrockar inte sker 

när sektionen bjuder in personer från näringslivet. Programmet håller sig även uppdaterat 

angående andra uppdragsgivare och informerar studenter om det finns möjligheter att söka 

extraarbete vid sidan av studierna, samt övriga jobbannonser. Dessa annonserades tidigare på 

programmets hemsida, men publiceras numera i stället på programmets Facebook-sida. 

I programrådet, som träffas en gång per år, finns flera ledamöter från näringslivet 

representerade. På programråden gås bl.a. programmets kurser igenom och deras relevans för 

anställningsbarhet som statistiker utvärderas. 

 

Utvecklingsområden – arbetslivsperspektiv 

Även om anställningsbarheten anses vara god för studenter på programmet skulle alumnis 

erfarenheter kunna följas upp i större utsträckning. En enkät är delvis färdig och skulle ha 

skickats ut under 2020, som tidigare nämnts, men pga pandemin skickades i stället en enkät om 

distansläget ut till studenterna, eftersom det bedömdes vara mer brådskande. Vi planerar även att 

bjuda in alumnis för att föreläsa för programstudenter. 

8. Studentperspektiv 

Kvalitetsgranskning är ett stort inslag i alla våra kurser och programansvarige för 

Kandidatprogrammet i Statistik och dataanalys arbetar med att överblicka kvaliteten på 

undervisningen och söka möjliga förbättringar. För utvärdering av varje enskild kurs som ges har 

vi ett studentdrivet utvärderingssystem, där nyckelpersonen är en utbildningsbevakare som 

utsetts av studentsektionen. Utbildningsbevakaren är förordnad ett år i taget, och har till sin hjälp 

en till två studentrepresentanter för varje kurs. Vid utvärderingsmötet deltar kursansvarige, 

programansvarige, studentrepresentanterna samt utbildningsbevakaren. Under mötet diskuteras 

kursen utifrån vad som framkommit av Evaliuate, och studentrepresentanterna har utöver detta 

också samlat in åsikter från kursdeltagarna. Ett kursutvärderingsmöte tar normalt cirka en 

timme. Resultatet av utvärderingen och förslag till förbättringar till nästa omgång av kursen 

sammanfattas i ett protokoll som sammanställs av utbildningsbevakaren. Protokollet sparas vid 

ämnet och används för uppföljning och en kopia av protokollet sänds till kursansvarige. 

Programansvarige och kursansvarige har därefter dialoger om det är några förändringar som 



behöver göras. Inför nästa kursstart redovisar kursansvarige resultatet från den föregående 

utvärderingen samt eventuella förändringar för de nya studenterna. En rapport läggs även ut i 

kursrummet för de gamla studenterna. Vid kursstart är lärarna instruerade att informera 

studenterna om huruvida några förändringar är gjorda, utifrån föregående års utvärdering. De 

försöker även ge tid från undervisningstid för studenterna att fylla i utvärdering från kursen som 

gavs precis innan den aktuella kursen, samt poängterar vikten av att studenterna besvarar 

utvärderingarna för att på så sätt kunna påverka sin utbildning. Som nämnts tidigare har det 

sistnämnda varit svårare att genomföra under distansläget. 

Frågan från Studentundersökningen 2017 om ”möjligheter att påverka din utbildning” fick ett 

snittbetyg på 3.4, detsamma som för fakulteten och för universitetet. Förutom genom 

kursutvärderingarna kan studenterna även påverka sin utbildning genom att 

studentrepresentanter närvarar vid programråden där förslag till förbättringar tas upp. 

Programansvarige, studievägledare, samt eventuellt andra lärare har dessutom informella råd 

med studentrepresentanter en gång per termin, där frågor som studentrepresentanterna har 

samlat på sig under terminen, samt frågor som programledningen har funderat över, tas upp, och 

diskuteras. Exempelvis har studenterna under några år varit missnöjda med en kurs under första 

terminen. Denna kurs byttes då ut till en annan kurs. Studenterna har också uttryckt önskemål 

om att få läsa vissa kurser på andra institutioner, såsom en specifik matematikkurs. Vi kontaktade 

då MAI och under de senaste åren har studenterna kunnat läsa en sådan kurs under deras sjätte 

termin. Programansvarige träffar även studenterna under introduktionen varje år, samt ingår ofta 

i lärarlaget för kursen under första terminen, i syfte att det ska bli lättare för studenterna att 

kontakta programansvarige om de har funderingar eller synpunkter på kurser eller på 

programmet som helhet.  

Snittbetyget för mottagningen under nolle-p ligger på en hög nivå (4.3) vilket är ungefär 

detsamma som för fakulteten och universitetet. Vi samarbetar med sektionen (som ordnar 

studentaktiviteter) i början av terminen för att se till så att våra kurstillfällen inte krockar med 

sektionens aktiviteter, både för nya studenter, samt för gamla studenter som är involverade i 

mottagningen.  

Under våren 2020 försökte vi hålla en nära kontakt med studenter, genom 

utbildningsbevakare, för att se till så information om det snabbt förändrade samhällsläget och 

undervisningsläget nådde ut till studenterna. Vi hörde oss också för, med utbildningsbevakare, 

om studenterna upplevde några speciella problem. Under hösten 2020 genomförde vi en 

enkätundersökning om studieförhållanden under distansläget, vars svar är under bearbetning, 

men kort presenterades för representanter från sektionen under ett av de informella 

programråden.  

 

Utvecklingsområden - Studentperspektiv  

Vi upplever att vi har bra kontakt med studenterna och kan ta tillvara på deras åsikter. Däremot 

har detta varit svårare under det senaste året pga pandemin och distansläget. Efter den 

genomförda enkätundersökningen hösten 2020, samt efter det informella programrådet med 

studentrepresentanter, planerar vi för att ha ett informationsmöte i början på termin två för 

studenterna varje år, där vi bl.a. går igenom hur resten av programmet ser ut. Där har 

studenterna även möjlighet att ta upp saker som de undrar över samt saker som de upplever 

fungerar mindre bra. 



9. Jämställdhetsperspektiv 

Programmet intresserar fler män än kvinnor. Försök till att intressera fler kvinnliga studenter 

har gjorts genom reklamfilmen som skapades för några år sedan. Där sågs det till att både 

manliga och kvinnliga studenter deltog i filmen. Där sågs även till att studenter av olika etniska 

bakgrunder medverkade i filmen. Vi ser även till att både kvinnliga och manliga lärare undervisar 

på kurserna vilket bidrar till kvalitetsutveckling pga att olika perspektiv förmedlas. Exempel som 

tas upp i kurserna handlar om både män och kvinnor. Exempel handlar även både om ämnen som 

traditionellt sett upplevs som mer manliga (som tex naturvetenskap) och kvinnliga (som tex 

psykologi). På kurser som traditionellt sett lockar fler manliga än kvinnliga studenter (som kurser 

i R-programmering exempelvis) brukar ett försök göras att ha både kvinnliga och manliga 

assistenter. Assistenterna på kurserna har även möjlighet att genomgå en onlinekurs om 

jämställdhet: Gender: Faculty of Science and Engineering: Linköping University (liu.se), vilket 

flera av assistenterna har gjort. 

Det är viktigt att studenter med olika typer av funktionsnedsättningar känner till att de kan ha 

rätt till olika hjälpmedel, och studievägledare på programmet informerar om att de ska kontakta 

https://www.student.liu.se/funktionsnedsattning?l=sv om de har en permanent eller långvarig 

funktionsnedsättning samt om vilka typer av stöd som finns. 

I utvärderingssystemet Evaliuate finns en fråga om diskriminering, kränkande särbehandling 

och exkludering. Om det skulle framgå att någon student har känt sig illa behandlad i en kurs 

kontaktar programansvarige sektionens utbildningsbevakare för att höra sig för om det finns 

något problem med kursen. 

Utvecklingsområden – jämställdhetsperspektiv 

Vi ser en utmaning i att ytterligare inkorporera perspektiv på jämställdhet i kurserna på 

programmet, utöver användning av olika typer av exempel och litteratur på kurserna. Vi planerar 

att öka tydligheten för studenterna genom att öka informationen till dem, via studievägledare 

under informationspass, om vikten av att alla behandlas jämlikt och med respekt, samt hur 

studenter kan gå tillväga om de upplever sig orättvist behandlade av lärare och/eller andra 

studenter.  

10. Hållbarhetsperspektiv 

Som nämnts tidigare (i avsnitt 3) är statistik ett metod-ämne och det är upp till användaren 

hur metoderna används, och i vilket syfte. Inom första kursen får studenterna se exempel på ”fel 

använd” statistik, hur diagram kan vara missvisande etc. samt vikten av att inte vilseleda med 

statistik. Alla statistikkurser genomsyras av att studenterna ska få med sig ”kritiskt tänkande”, 

dvs de ska inte bara acceptera statistiska resultat, utan de ska ifrågasätta dem, fundera över olika 

felkällor etc. Detta tränar de på i projektarbeten och i uppsatser, samt i oppositioner av dessa. I 

inlämningsuppgifter i officiell statistik och etik reflekterar de över hur statistik tas fram och 

används. I alla statistikkurser får de se exempel på hur statistik kan användas ute i samhället (tex 

hur man genomför statistiska analyser för att undersöka om ett vaccin är effektivt eller inte, hur 

man mäter befolkningsförändringar i olika länder etc.).  

Under sista året på programmet presenterar kursansvarig för Kandidatuppsats i statistik 

möjligheten för studenterna att söka bidrag för att åka till ett utvecklingsland för att samla in data 

till kandidatuppsatsen genom Minor Field Studies, där syftet med en sådan insamling är att bidra 

till global utveckling. Hittills är det dock ingen student som har ansökt om detta. 

https://www.lith.liu.se/genus?l=en&sc=true
https://www.student.liu.se/funktionsnedsattning?l=sv


 

Utvecklingsområden – hållbarhetsperspektiv 

Som nämnts i avsnitt 3 ser vi ett behov av att det sista examensmålet (Visa kunskap om och ha 

förutsättningar för att kunna utöva sitt statistikyrke inom ramen för hållbar utveckling) 

inkorporeras som lärandemål i kursplaner på programmet. Det behöver undersökas ytterligare 

hur statistiker bäst kan utöva sina yrken inom ramen för hållbar utveckling, samt hur detta kan 

läras ut, samt examineras.  

 


