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FSR
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 

• uppvisa fördjupade kunskaper inom ett delområde av 
statistikämnet,  

• självständigt söka och värdera statistisk kunskap, 
• formulera, avgränsa och analysera en statistisk problemställning,  
• skriftligt redovisa, med vetenskaplig dokumentationsteknik, ett 

självständigt statistiskt arbete,  
• muntligt redovisa och försvara ett självständigt statistiskt arbete,  
• granska, värdera och diskutera med studenters uppsatser, 

• förmedla statistisk kunskap till 
personer utan specialkunskaper i 
ämnet statistik, 

• uppvisa förmåga att genomföra ett arbete inom fastställd tidsram.



Skriv en 
populärvetenskaplig sammanfattning 

av uppsatsen! 
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”Oj! Det är ju just detta jag 
anmärker på på andras arbeten;  att 
problemet inte beskrivs. Och så har 
vi inte gjort det själva. Det märkte 

jag inte…”

- student på ”Statistik C2: Självständigt arbete”, VT-15.



”Man borde få skriva 
sammanfattning åt varandra istället. 
Det är jobbigt att göra det på sitt 

eget arbete. Man trivialiserar ju det 
man gjort. Känns det som…”

- student på ”Magisteruppsats i statistik”, VT-15.



Kursutvärdering
”Ja, speciellt mitt- och manusgransknings. Bra med 
ett utkast till populärvetenskaplig sammanfattning. 
Även att få kritik på det språkliga under 
manusgranskningen var nyttigt.” 

”Problemformulerings var inte givande men de 
andra var det.” 

”Grov deadline vilket är bra. Mittseminarium hade 
kunnat ha större fokus på opponering, utöver den 
som rörde populärvetenskapliga 
sammanfattningen.”



Kursutvärdering
”Generellt bra. Kanske vore bättre att ha 
skrivandet av pop.vet.sam. aningen närmare 
slutet (så man vet vad man skriver om).” 

”Bra. God idé att ses efter halva tiden och 
pop.vetsk.sammanfattningsfeedback var bra.” 

”Ja, bra att prata om saker.” 

”De var bra, viktiga diskussioner och 
feedback.”



Förbättrings-
potential?



Tack! 
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