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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Statistik II 

Ladokkod: 
A1SK1A 

Antal högskolepoäng: 
7,5 HP 

Period (ex P1 2018): 
VT19-4 

Inom program alt. fristående kurs: 
Civilekonomprogrammet/Ekonomutbildningen/Fristående kurs 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
Svarsfrekvensen var 18 % 24(133) vilket är alldeles för låg. Svarsfrekvensen tenderar att vara låg när 
enkäten görs i Pingpong. Funderar på att göra det på papper nästa gång. 

 

Studenternas resultat och prestationer 
Resultatet på huvudtentan var följande:  
 
Betyg Antal % 
VG 16 25 
G 36 55 
Ej avklarad 13 20 
Totalt 65 100 

 
Resultatet på omtentan var följande:  
 
Betyg Antal % 
VG 3 11 
G 16 59 
Ej avklarad 8 30 
Totalt 27 100 

 

Innehåll, undervisningsformer och examination 
Den första delen av kursen är en tydlig progression av kursen Statistik I därför fortsätter vi med 
hypotesprövning men genomför nu analyser av två eller flera grupper. Följande moment ger en 
introduktion till korrelationsanalys och regressionsanalys. Studenterna lär sig att använda olika typer av 
modeller och tolka outputen från en regressionsanalys. Studenterna lär sig att undersöka antagandena i en 
regressionsanalys och hur man bearbetar ett datamaterial för att kunna genomföra en regressionsanalys. 
 
I nästa moment fördjupar vi oss i hur man genomför analyser av tidsserier. Studenterna lär sig bland annat 
att identifiera den cykliska komponenten och trendkomponenten i en tidsserie. I följande moment lär sig 
studenterna att genomföra sambandsanalyser av kvalitativa variabler med hjälp av Chi-två metoden. Även 
andra tillämpningar av Chi-två metoden gås igenom i detta moment. Kursen avslutas med en introduktion 
till tester där antagandet om normalitet är orealistiskt. Studenterna lär sig att använda icke-parametriska 
varianter av t-testet med en och två grupper.  
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Kursens undervisningsform är i huvudsak föreläsningar, räkneövningar och datorövningar 
 
Kursen examineras med en salstentamen och ett grupparbete. 

Forskningsanknytning 
 
Kursens forskningsanknytning utgörs av de kopplingar som kurslitteraturen gör mellan de olika statistiska 
modellerna som behandlas i kursen och de exempel som finns i kurslitteraturen om hur dessa modeller. 
Många av dessa exempel är tillämpbara i forskningssammanhang.  

Övriga kommentarer 
• Fick följande synpunkter på saker som var bra: 

1. Bra föreläsningar. 
2. Engagerad föreläsare. 

 
• Fick följande synpunkter på saker som kan förbättras: 

1. Det var för mycket upprepning i inlämningsuppgifterna. Man förstod dessutom inte meningen med 
dem.  

2. Arbetsinsatsen för de olika inlämningsuppgifterna motsvarade inte antal poäng som de gav. 
3. Flera hade önskat mer föreläsningar i början och mindre mot slutet av kursen. 
4. Lite ojämn nivå på olika delar av kursen.  

 
 

Eventuella förslag till förändringar 
1. Jobba med ett övningskompendium då flera studenter angav av kompendiet de hade använt i 

Statistik I hade varit till stor hjälp för att klara den kursen. De önskar därför ett liknande 
kompendium i statistik II. 

2. Studenter behöver vara bättre förberedda när de kommer till metodkursen och uppsatsen så jag bör 
fundera på att införa lite metodmoment i kursen. 

3. Fundera på att göra om inlämningarna till ett sammanhängande minipaper.  
4. Fundera på att ha grupper av två i grupparbetet istället för fem. 
5. Fundera på att använda forskningsartiklar för att visa hur de olika statistiska modellerna används i 

forskningen.  
6.  Fundera på om övningar av typ räknestugor ska användas i kursen.  
7. Fundera på att bjuda in någon från biblioteket för att visa hur man laddar ner ett datamaterial från 

någon databas och vilka databaser som finns i Borås som kan vara intressanta för våra studenter.  
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