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1. Informasjon om emnet
Undervisningssemester
Vurderingsform
Undervisningsform
Obligatoriske arbeidskrav

Høsten 2015
Skoleeksamen
Forelesninger/seminarer
Obligatorisk oppgave

2. Statistikk
Eksamensmeldt
Bestått
Stryk
Ikke møtt
Gjennomsnittskarakter

76
60
06
10
C

3. Evaluering fra emneansvarlig
Kurset ble for første gang gitt på engelsk, ettersom det ble tilbudt også til
utvekslingsstudenter. (Dette var planen også i 2014, men da meldte ingen
utvekslingsstudenter seg på). Ca 10 utvekslingsstudenter deltok til å begynne med. Noen
falt fra, men det var engelskspråklige på alle forelesninger. Alt materiale var på engelsk, og
det ble i hovedsak brukt slides på forelesningene – disse ble også delt ut og var publisert
elektronisk på forhånd. Noe mer tavlebruk hadde antagelig vært en fordel. I tillegg til
obligatoriske innleveringer var det frivillige datalab’er med oppgaveløsning i Stata. Det var
også et kræsjkurs med innføring i denne programpakken før selve kurset begynte.
Inntrykket er at dette hjalp, men at det likevel er en del som syns dataøvelsene er
vanskelige. Et par ganger ble studentene bedt om å ta med laptop på forelesning og gjorde
øvelser i Stata. Dette oppsummerer jeg som mindre vellykket: Mer integrert bruk av
statistikkprogram på forelesningene vil kreve en større omlegging av kurset. Studentene fikk
forslag til oppgaver å løse hver uke. For ettertiden kan det også prioriteres litt forelesningstid
til kort oppgavegjennomgang. – Det var 40+ studenter på mange forelesninger, og dårlig
akustikk i lokalene (instituttets seminarrom) var til dels et problem. Det var også problemer
med versjonen av læreboken som Studia kunne tilby – denne viste seg å mangle sentrale
elementer for undervisningen (oppgaver og appendikser) som foreleser måtte skaffe tilveie
og publisere elektronisk. Læreboken som sådan er god og gjennomprøvet.

4. Studentevaluering
Pensum
Hovedinntrykk

4,00

0,66

4,00

Deg selv
Synes kurset er interessant
Møter forberedt til forelesningene
Jobber med faget i grupper

3,79
3,21
2,79

0,78
0,86
1,11

4,00
3,00
3,00

