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VID LUNDS UNIVERSITET  
 

Kursplan för STAA31 Grundkurs 1 
 

1. Identifikation och grundläggande uppgifter 

1. Kurskod: STAA31 

2. Namn: Grundkurs 1 / Basic course 1 

3. Nivå: Grundnivå (G1N) 

4. Högskolepoäng: 15; ECTS-credits: 15 

5. Kursen är fastställd av styrelsen vid Statistiska institutionen, Lunds universitet 

2011-09-12 

6. Kursplanen är ändrad av styrelsen vid Statistiska institutionen, Lunds universitet 

2016-mm-dd. 

 

2. Allmänna uppgifter 

1. Huvudområde: Statistik 

2. Kursen utgör del av första terminens studier i statistik. Den kan läsas som 

fristående kurs eller ingå i vissa utbildningsprogram. Ingår som obligatorisk kurs i 

civilekonomprogrammet. 

3. Undervisningen sker på svenska. 

 
3. Mål 

Studenten ska efter avslutad kurs ha uppnått följande: 

 
Kunskap och förståelse 

För godkänd kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse för 

 grundläggande begrepp inom beskrivande statistik, index och demografi 

 grundläggande begrepp inom sannolikhetsläran 

 begrepp som statistisk felmarginal, hypotesprövning och statistiskt säkerställda 

skillnader 

 när regressionsanalys kan användas 

 tidsserieanalysens grunder 

 
Färdighet och förmåga 

För godkänd kurs ska studenten visa färdighet och förmåga att 

 utföra beräkningar av beskrivande statistik samt indexberäkningar och demografisk 

analys av dödlighet och fruktsamhet 

 identifiera sannolikhetsproblem samt lösa dessa med lämpliga metoder 

 identifiera situationer när några vanliga diskreta sannolikhetsfördelningar kan 

användas och utföra beräkningar med hjälp av dessa 

 använda normalfördelningen för analys 

 utföra beräkningar av konfidensintervall och genomföra hypotesprövning av 

medelvärden och proportionstal med olika testmetoder 

 genomföra analys av samband mellan kvantitativa variabler med regressionsanalys 

 analysera tidsserier både vad avser trend och säsongvariation 

 i mindre arbetsgrupper utföra analyser med statistisk programvara samt redovisa 

resultaten i skriftliga rapporter 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För godkänd kurs ska studenten visa förmåga att 

 retrospektivt och reflexivt kunna redogöra för använda teorier och processer och 

koppla dessa till relevanta delar, arbetsmoment och uppgifter på kursen 

 diskutera statistikens betydelse för samhället 

 resonera kring val av lämplig statistisk metodik 

 



4. Kursinnehåll 

Kursen innehåller tre delmoment med följande innehåll: 

 
Delkurs 1: Statistiska grundbegrepp (7 hp) / Descriptive Statistics and Basic Probability 

Grundläggande principer och begrepp i praktisk och beskrivande statistik. 

Några nyckelord: population, individ, variabel, datanivå, tabeller, diagram, genomsnitt, 

spridningsmått, index, demografi, officiell statistik. 

 
Något om sannolikheter och slumpmodeller. Några nyckelord: sannolikhet, kombinatorik, 

diskret slumpvariabel, väntevärde, varians, standardavvikelse, hypergeometrisk 

fördelning, binomialfördelning, poissonfördelning, normalfördelning. 

 
Delkurs 2: Statistiska metoder (7 hp) / Statistical Inference 

Några basala metoder för statistisk slutledning. Några nyckelord: centrala gränsvärdes- 

satsen, punkt- och intervallskattning, statistisk felmarginal, hypotesprövning, signifikans- 

nivå, z-test, t-test, statistisk säkerställd skillnad, 
2
-metoden, Fishers exakta test. 

 
Regressions- och tidsserieanalys. Några nyckelord: Hypotesprövning vid enkel 

regression, residualspridning, determinationskoefficient, konfidens- och prognosintervall, 

residualanalys, tidsserieanalys, exponentiell modell, säsongrensning. 

 
Delkurs 3: Statistiska beräkningar (1 hp) / Using Statistical Software 

Ett modernt statistikprogram används för att utföra några vanliga statistiska analyser. 

Resultaten presenteras i ett par kortare rapporter som också utgör examinationen. 

Kursen löper tidsmässigt parallellt med de två första delkurserna. 

 
5. Kursens genomförande 

Undervisningen består av föreläsningar och övningar. På kursen används ett modernt 

statistikprogram som hjälpmedel vid beräkningar. Obligatoriska övningar ingår. 

 

6. Kursens examination 

Delkurserna 1 och 2 avslutas med individuell skriftlig tentamen. Ytterligare tentamens- 

tillfälle ges normalt inom sex veckors terminstid efter ordinarie skrivningstillfälle. Delkurs 3 

tenteras genom att ett antal uppgifter löses med hjälp av datorn och redovisas som 

skriftliga rapporter. 

 
Lunds universitet ser mycket allvarligt på fusk och kommer att vidta disciplinåtgärder mot 

alla slags försök till fusk i samband med tentamina och andra examinationsformer. 

Plagiering betraktas som ett mycket allvarligt akademiskt brott. Det straff som universitets 

disciplinnämnd kan utdela för detta, och för andra slags fusk i samband med olika former 

av examination, inkluderar avstängning från universitetet under en viss tidsperiod. 

 

7. Betyg 

Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygsskala A-F (U) med 

bokstavsbeteckningarna A-E för godkända resultat och F (U) för icke godkända resultat. 

 

BETYG KARAKTERISTIK POÄNG KRITERIER 

A Utmärkt 100-85 Ett framstående resultat som är 

utmärkt vad gäller teoretiskt djup, 

praktisk relevans, analytisk förmåga 

och självständighet. 

B Mycket bra 84-75 Ett mycket bra resultat som 

karakteriseras av mycket bra teoretiskt 

djup, praktisk relevans, analytisk 

förmåga samt självständighet. 



C Bra 74-65 Ett bra resultat som karakteriseras av 

bra teoretiskt djup, praktisk relevans, 

analytisk förmåga samt 

självständighet. 

D Tillfredsställande 64-55 Ett resultat som är tillfredsställande 

vad gäller teoretiskt djup, praktisk 

relevans, analytisk förmåga och 

självständighet. 

E Tillräckligt 54-50 Ett resultat som möter minimikraven 

enligt ovanstående, men inte mer. 

F (U) Otillräckligt 

(Underkänd) 
49-0 Ett resultat som är otillräckligt. 

 

När samtliga tre delkurser är godkända vägs resultaten av delkurs 1 och 2 samman till ett 

slutbetyg för hela kursen. Om det sammanvägda poängtalet inte är ett heltal görs 

avrundningen neråt. På delkurs 3 ges endast betyget Godkänd eller Underkänd. 

 

8. Förkunskapskrav 

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 4 

(Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A). 

 

9. Övrigt 

Kan i examen inte kombineras med kursen STAA30. 

Om kursen läggs ner kommer det efter ordinarie tentamenstillfälle att anordnas ytterligare 

minst tre tentamenstillfällen inom ett år. 

 

10. Litteratur 

Kurslitteratur enligt särskild bilaga. 

 


