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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2010-06-17 att gälla från och med 2010-09-

01. 

 

Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %

Ansvarig institution: Inst för nationalekonomi med statistik

 

2. Inplacering
Kursen ges på grundläggande nivå och ingår i Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram samt i

Handelshögskolans logistikprogram termin 2. Kursen kan inte läsas som fristående kurs.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs antagning till Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram alt. Handelshögskolans

logistikprogram.

 

4. Innehåll
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om:

metoder för att sammanställa och presentera olika slag av datamaterial 

metoder för att kritiskt granska statistiska undersökningar 

metoder som kan användas för att från stickprov dra slutsatser om populationer 

metoder för att fatta beslut under osäkerhet. 

 

Kursen innehåller en genomgång av metoder som används för att sammanställa, presentera och beräkna

sammanfattande mått för beskrivning av statistiska datamaterial.

HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND
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Olika index som sammanfattande mått på förändringar eller tillväxt behandlas. Kursen innehåller även analys

och tolkning av mått som beskriver samband mellan olika variabler. Den enkla linjära regressionsmodellen

presenteras som exempel på en modell där ett samband föreligger mellan en beroende variabel och en

oberoende variabel. Metoder för att beskriva trend och säsongvariationer i tidsserier presenteras. Dessutom

gås olika prognosmetoder igenom för tidsseriedata.

 

Grundläggande sannolikhetslära gås igenom. Dessutom introduceras några olika diskreta och kontinuerliga

slumpvariablers sannolikhetsfördelningar. Exempel på diskreta sannolikhetsfördelningar som ingår i kursen

är Binomial- och Poissonfördelning och exempel på kontinuerliga sannolikhetsfördelningar är normal- och

exponentialfördelningen.

 

Grunderna i statistisk slutledning i form av skattningsmetodik presenteras. Innebörden i begrepp som

konfidensintervall, medelfel och felmarginal lärs ut. Olika typer av fel som kan förekomma i statistiska

undersökningar diskuteras och mått på osäkerhet i resultaten beräknas. Dessutom presenteras hur

signifikanstest genomförs för några olika situationer, t.ex. test av ett medelvärde, test av en andel samt test av

oberoende mellan olika kategorier och hur resultaten från dessa test används för att dra slutsatser om

populationer utifrån stickprov.

 

Kursen innehåller även en introduktion till beslutsteori, dvs. en presentation av metoder för att fatta beslut i

situationer där man har kunskap om vinster/kostnader för olika val och olika händelser.

 

Vid statistisk analys är datorn ett oumbärligt hjälpmedel. I kursen ingår datorbaserat projektarbete som består

av ett antal skriftliga inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna kan vara relaterade till aktuella miljöfrågor

och transportfrågor.

 

Undervisningen består av föreläsningar och handledning i samband med respektive inlämningsuppgift.

 

5. Mål
Statistik utgör ofta ett ovärderligt underlag för viktiga beslut inom t.ex. samhällsplanering, miljö, transport,

teknik, hälso- och sjukvård, ekonomi och juridik, Kursens övergripande mål är att ge kunskap om principer

och metoder för att beskriva, analysera och presentera statistiska datamaterial.

 

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 

beskriva, analysera och presentera ett datamaterial med hjälp av tabeller, diagram och olika

sammanfattande mått. Efter detta moment ska studenten även på ett grundläggande sätt kunna analysera

förändringar över tiden med hjälp av tidsserieanalys och indexberäkningar, samt analysera samband

mellan variabler. Dessutom ska studenterna kunna använda olika prognosmodeller för tidsseriedata. 

utföra enklare sannolikhetsberäkningar samt tillämpa olika slumpvariablers sannolikhetsfördelningar för

att utföra sannolikhetsberäkningar i olika situationer. 

redogöra för grunderna i statistisk skattningsmetodik. Studenten ska efter kursen förstå innebörden i

olika centrala begrepp som t.ex. konfidensintervall, medelfel och felmarginal. 
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genomföra några olika typer av signifikanstest beroende på olika förutsättningar, som t.ex. t-test och chi-

två test. 

kunna förstå vad en beslutsstrategi innebär och kunna använda olika kriterier för att fatta beslut i

situationer där det finns kunskap om vinster/kostnader för olika val och händelser. 

använda ett modernt statistikprogram som hjälpmedel för att analysera och tolka resultaten för olika

typer av statistiska datamaterial. 

 

Lärandemål 1-5 examineras via skriftlig tentamen.

Lärandemål 6 examineras via skriftlig dokumentation av projektarbete.

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

 

7. Former för bedömning
Examinationen på kursen sker genom dels skriftlig tentamen vid kursens slut dels genom skriftlig

avrapportering av de inlämningsuppgifter som ingår i projektarbetet. Uppgifterna skall redovisas enligt givna

anvisningar.

 

Kursen innehåller inga obligatoriska moment med krav på närvaro för godkänt resultat.

 

För studerande, som inte har godkänts på det prov som anordnats vid kursens slut, anordnas ytterligare ett

provtillfälle. Student som har underkänts två gånger på prov inom kursen har rätt att hos Institutionen för

nationalekonomi med statistik begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

 

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

Den skriftliga tentamen betygsätts med betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

 

Projektarbetet skall genomföras under den termin då kursdeltagaren första gången registrerades på kursen.

 

Projektarbetet poängsätts och tillgodoräknas vid ordinarie tentamens poängsammanställning. Erhållna poäng

från projektarbetet sparas och kan även tillgodoräknas vid ev. omtentamen dock längst till nästa tillfälle

kursen ges.

 

9. Kursvärdering
Efter avslutad kurs kommer utvärdering att ske.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
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