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KURSBESKRIVNING 

ST133G      Statistik med inriktning mot samhällsplanering    30 hp 
 

KURSENS INNEHÅLL 
 

Enligt gällande kursplan ( se www.statistics.su.se ) skall kursen ge grundläggande kunskaper om modellbegrepp inom statistik, 
sannolikhetsmodeller, sannolikhetslära, beskrivande statistik, statistiska begrepp, enkel och multipel regression, elementära 
tidsserier, statistisk slutledning och statistiska metoder, samt vissa vetenskapsteoretiska aspekter på statistik. Dessutom ger 
kursen en orientering om hur statistik tillämpas inom olika områden, planering och genomförande av statistiska undersökningar, 
urvalsmetoder och undersökningsmetodik. Vidare ingår datahantering och statistiska programpaket. Kursen omfattar även ett 
samhällsplaneringsrelevant projektarbete, samt statistiska exemplifieringar och tillämpningar inom samhällsplanering. 
 

Vetenskapen statistik har dels en teoretisk, dels en tillämpad, sida - där statistiska metoder ofta har utvecklats i nära samarbete 
med olika tillämpningsområden. Exempel på sådana områden är opinionsmätningar, ekonomiska prognoser och officiell 
statistikproduktion, varför statistik är ett mycket viktigt hjälpmedel i samband med olika arbetsuppgifter inom samhällsplanering. 
 

Kursen Statistik med inriktning mot samhällsplanering - populärt kallad ”SmimS” - består av fyra delkurser med totalt åtta prov: 
 

Delkurs 1 Beskrivande statistik och sannolikhetslära omfattande Prov 1.A ( 6 hp ) och Prov 1.B ( 1,5 hp ), 
 

Delkurs 2 Undersökningsmetodik och inferensteori omfattande Prov 2.A ( 6 hp ) och Prov 2.B ( 1,5 hp ), 
  

Delkurs 3 Regressionsanalys och tidsserier omfattande Prov 3.A ( 6 hp ) och Prov 3.B ( 1,5 hp ), 
 

Delkurs 4 Statistiskt projektarbete  omfattande Prov 4.A ( 6 hp ) och Prov 4.B ( 1,5 hp ). 

FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT 
 

För godkänt resultat skall studenten kunna  

              I  förklara och redogöra för grundläggande statistiska begrepp samt grundläggande sannolikhetslagar,  

              II  värdera olika statistiska undersökningsmetoder samt beräkna skattningars osäkerhet och testa hypoteser,  

              III  tillämpa grundläggande regressionsanalys och enkla tidsseriemodeller  

              IV  planera elementära statistiska undersökningar samt kritiskt granska statistiska resultat, inom främst 
samhällsplaneringsrelevanta områden. 

LITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL 
 

 

Andersson et al  Regressions- och tidsserieanalys Studentlitteratur, Lund, 2007, 3:e upplagan, 
Dahmström  Från datainsamling till rapport  Studentlitteratur, Lund, 2011, 5:e upplagan, 
Körner & Wahlgren Tabeller och formler för statistiska beräkningar Studentlitteratur, Lund, 2016, 3:e upplagan, 
Körner & Wahlgren Praktisk statistik   Studentlitteratur, Lund, 2012, 4:e upplagan, 
Körner & Wahlgren Statistisk dataanalys  Studentlitteratur, Lund, 2015, 5:e upplagan, 
(  Moore & Notz  Statistics: Concepts and Controversies Freeman, N.Y., 2006, 6th ed … eller senare *) ), 
Thurén  Vetenskapsteori för nybörjare  Liber, Malmö ( Sthlm ), 2007, 2:a upplagan. 
Övrigt kompletterande material  - - -   - - - 
 

Beträffande ”Övrigt kompletterande material” - såsom exempelvis en Läsanvisning (där bl a mer preciserade hänvisningar ges till 
kursen), Instruktioner till inlämningsuppgifter mm - kommer sådant material erhållas vid kursstart samt vid respektive delkursstart. 
*) Angående Moore & Notz: vänligen se Information om kursen ST133G ( vid föreläsningen den 2018-03-08 på kursen KG1218 ). 
 
 
 
           Sid 1  ( 4 ) 



 

EXAMINATOR OCH KURSANSVARIG LÄRARE 
 

HT18, likväl vid alla s k tredje examinationstillfällen VT19, är Peter Claësson examinator, kursansvarig och undervisande lärare. 
   

E-post:                peter.claesson@stat.su.se 
 Tjänsterum:                Y20 på plan 2 i Y-huset 

Mottagning ( under aktuellt kurstillfälle ): torsdagar klockan 15 
Telefon:                08 - 16 48 46 

 

Statistiska institutionen är belägen på plan 7 i B-huset och allmän information ( t ex expeditionstider, telefonnummer, schemalänk ) 
återfinns på www.statistics.su.se, dvs på Statistiska institutionens hemsida. Emellertid kommer undervisningen och examinationen 
huvudsakligen äga rum i U-huset och administreras därför av praktiska skäl vid Kulturgeografiska institutionen på plan 3 i X-huset. 

UNDERVISNING 
 

Schemalagd undervisning består av föreläsningar, seminarier, övningar och handledning samt särskilda avstämningstillfällen 
avseende projektarbetet. Handledningsmöjligheter ges även i direkt anslutning till den schemalagda undervisningen och e ö. 
 

Undervisningen är förlagd till Geovetenskapens hus, endast med undantag av vissa datorsalspass i Södra huset. Vidare äger 
samtliga tentamenstillfällen rum i Geovetenskapens hus. Bokade lokaler framgår av TimeEdit ( sök på Kurs ST133G ). 
 

Aktuellt schema ( om till exempel eventuella ändringar av lokaler mm måste göras - med mycket (!) kort varsel ) är emellertid 
det schema som under kursens gång finns på ”T3:s anslagstavla”, på plan 1 i Y-huset. Tag alltså för vana att titta där! 
 

I samband med undervisningen ( vid ”Introduktions-tillfället” till varje delkurs ) ges ytterligare, mer preciserad, information om 
vilka kapitel i kurslitteraturen som examineras vid respektive prov. 
 

En arbetsgruppindelning sker redan vid kursstart, första veckan i september, varefter ett separat arbetsgruppschema upprättas 
inför de tillfällen då avstämning av projektarbetet äger rum - och anslås enligt ovan! Stud:s önskemål om grupptillhörighet skall 
beaktas så långt möjligt, men en gruppstorlek om fyra studenter per arbetsgrupp kommer att eftersträvas. Är det totala antalet 
kursdeltagare inte jämnt delbart med 4 beslutar kursansvarig lärare vilken/vilka grupper som får bestå av endast tre studenter! 
 

Inlämningsuppgifter ( motsvarande ), dvs rapporter avseende prov 1.B, 2.B, 3.B respektive 4.B, skall vara inlämnade enligt 
särskilda skriftliga instruktioner. Dessa instruktioner kommer att tillhandahållas vid introduktionen av respektive delkurs. 
 

Vad som behandlas vid respektive undervisningstillfälle under kursen kommer att framgå av den Läsanvisning som är tillgänglig  
via Mondo senast vid kursstart, men på följande sidor ges en preliminär disposition av planerad undervisning (och examination).   
 

OBLIGATORISK NÄRVARO 
 

Frivillig närvaro gäller vid den schemalagda verksamheten med undantag av vissa pass med skriftlig/muntlig examination. Vidare 
rekommenderas närvaro vid ytterligare ett antal pass, även om sådan inte formellt krävs för att bli godkänd på kursen. Vid vilka 
pass som närvaro rekommenderas/förväntas kommer att förtydligas vid kursstart. 
 

KUNSKAPSKONTROLL, EXAMINATION OCH BETYG 
 

Kursen examineras genom kunskapskontroll av de förväntade studieresultaten och sker genom såväl skriftliga som muntliga prov, 
där kunskapskontroll av förväntat studieresultat I sker på de två proven under delkurs 1 och på motsvarande vis av förväntat 
studieresultat II under delkurs 2, av förväntat studieresultat III under delkurs 3 samt av förväntat studieresultat IV under delkurs 4. 
 

Inom kursen tillämpas såväl en sjugradig ( A, B, C, D, E, Fx, F ) och målrelaterad betygsskala, där såväl Fx som F är underkända 
betyg, som en tvågradig ( G, U ) sådan. Innebörden av respektive bokstavsbetyg framgår av aktuell kursplan. För 6 hp-proven 
används den sjugradiga skalan, medan betygsskalan är den tvågradiga på 1,5 hp-proven. Underlag för betyg på hela kursen, dvs 
omfattande de 30 hp, fås genom att översätta betygen på samtliga fyra 6 hp-prov sådana att A = 5, B = 4, C = 3, D = 2 och E = 1, 
varefter ett aritmetiskt medelvärde med lika stora vikter beräknas. 
 

På kursen som helhet, dvs de totalt 30 hp, erhålles därmed betyget  
 

A    om detta medelvärde är    4,5  -  5,0, 
B                       3,5  -  4,4, 
C                       2,5  -  3,4, 
D                       1,5  -  2,4, 
E                       1,0  -  1,4, 

 

givet att lägst betyget E har erhållits på vart och ett av de fyra 6 hp-proven, 
samt att betyget G har erhållits på vart och ett av de fyra 1,5 hp-proven. 

 

På de fem prov där examinationen sker genom grupparbete/n ( 1.B, 2.B, 3.B, 4.A och 4.B ) grundar sig betygssättningen på den 
enskildes prestation, varför den enskildes bidrag på något sätt skall kunna urskiljas så att en individuell betygssättning kan göras. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Vid godkänt betyg på 6 hp-proven ( dvs A-E ) men underkänt ( dvs U ) på något eller några av 1,5 hp-proven erhålls sammanvägt 
betyg Fx på hela kursen. Vid betyg F på något eller några av 6 hp-proven erhålls sammanvägt betyg F på hela kursen. Studerande 
som fått lägst betyget E på ett 6 hp-prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Då såväl Fx som F är underkända betyg 
kräver dessa betyg omexamination. Studerande som får betyget Fx kan följaktligen inte komplettera för högre betyg. Studerande 
som fått underkänt på ett prov har rätt att genomgå minst fyra ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå ett godkänt betyg. 
Studerande som fått underkänt på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att 
bestämma den studerandes betyg. Framställan härom skall skriftligt göras till prefekten.  
 



 

 

Proven 1.A, 2.A och 3.A examineras som skriftliga individuella salstentamina enligt schema i TimeEdit. Uthämtning av rättade 

och bedömda förslag till lösningar/svar sker vid studentexpeditionen på plan 3 i X-huset, men genomgång/visning av tentamina 
kan göras dessförinnan - på begäran av tentand - på kursansvariges tjänsterum senast två veckor efter varje tentamenstillfälle.  
 

Prov 4.A examineras som ett projektarbete, vilket utföres i grupp och skall redovisas såväl skriftligt i form av en rapport som 
muntligt vid därför avsett seminarium. Inlämning/utväxling av rapport, samt muntlig redovisning, görs under kursens avslutande 
vecka enligt vad som framgår av särskilda instruktioner. Ytterligare tillfällen för examination av detta prov, vid aktuellt kurstillfälle 
läsåret 2018/2019, fastställs i samråd med examinator.  
                                                                                             

Proven 1.B, 2.B, 3.B och 4.B examineras alla i form av skriftliga inlämningsuppgifter, vilka skall utföras såsom grupparbeten. För 
de tre förstnämnda proven är sista inlämningsdag tisdagen ( klockan 13:00 ) under respektive kursdels näst sista vecka, medan för 
prov 4.B görs inlämning vid det på kursen avslutande seminariet. Återlämning av de rättade och bedömda inlämningsuppgifterna 
sker normalt inom fem arbetsdagar från respektive inlämningsdatum. Ytterligare tillfällen för examination av de fyra proven, vid 
aktuellt kurstillfälle läsåret 2018/2019, framgår av skriftliga instruktioner vad gäller de tre förstnämnda proven respektive fastställs 
i samråd med examinator avseende prov 4.B. 

 

SCHEMALAGDA TILLFÄLLEN ( i TimeEdit ) 
 

Av schemat i TimeEdit framgår bland annat datum, klockslag och lokal, samt likaså olika aktivitetsslag och innehållsinformation. 
 

Vid tillfällen benämnda introduktion fås en översikt av kursen/delkurserna, men även formalia ( t ex gruppindelning ) avhandlas. 

Preciserade hänvisningar till kurslitteraturen, inför examinationen på respektive delkurs, ges likaså vid introduktionstillfällena. 
 

Beträffande föreläsningarna har de följande preliminära disposition: 
 
 

Del 1 -  F 1 Vetenskapsteori och Ämnesöversikt 
  

F 2 Tabeller, Diagram och Mått 
 

F 3 Tabeller, Diagram och Mått ( … forts ) 
 

F 4  EDA och Standardvägning 
 

F 5 Sannolikhetslärans grunder 
 

F 6  Sannolikhetslärans grunder ( … forts ) 
 

F 7 Diskreta slumpvariabler 
 

F 8 Diskreta och Kontinuerliga slumpvariabler 
 

F 9 Kontinuerliga slumpvariabler 
 

 

Del 2 -  F 1 Total- och urvalsundersökningar 
 

F 2 Sampling och Estimation 
 

F 3 Konfidensintervall 
 

F 4 Konfidensintervall ( … forts ) 
 

F 5 Datainsamlingsmetoder och Mätinstrument 
 

F 6 Kvalitetsaspekter och Feltyper 
 

F 7 Hypotesprövning 
 

F 8 Hypotesprövning ( … forts ) 
 

F 9 Icke-parametriska metoder och -test 
 
 

Del 3 -  F 1 Korrelation och Regression 
  

F 2 Enkel linjär regression 
 

F 3 Enkel och Multipel regression  
 

F 4 Multipel regression 
 

F 5 Icke-linjär regression 
 

F 6 Icke-linjär regression ( … forts ) 
 

F 7 Tidsserier och Prognoser 
 

F 8 Tidsserier och Prognoser ( … forts ) 
 

F 9 Index 
 
 

Därutöver ges i kursens avslutande vecka en föreläsning om opposition, då även projektarbetets rapporter skall inlämnas/utväxlas. 
 

Inför seminarierna utdelas särskilda instruktioner avseende projektarbetets förväntade framskridande under kursens gång. 
På övningarna behandlas huvudsakligen det stoff som närmast föregående föreläsning/ar har berört. 
Vid de ( schemalagda ) handledningstillfällena sker avstämning av projektarbetets olika faser, enligt särskilda instruktioner. 

Extra handledningstillfällen ( ”räknestugor” ) skall vidare erbjudas inför respektive tentamen, där aktuella tider kommer att anslås! 
 

Samtliga tentamina är inplanerade ( tre tillfällen per provkod - ordinarie tentatillfälle, omtentatillfälle och uppsamlingstentatillfälle ). 
 

 
                   



 

ÖVRIGT 
 

- Om plagierad text i exempelvis en inlämningsuppgift misstänks föreligga, kan det leda till disciplinära åtgärder då det isf  
eventuellt är fråga om ett fuskförsök. Rapporter och andra skriftliga arbeten kan därför komma att kontrolleras med hjälp 
av s k textmatchning, i syfte att upptäcka otillåten plagiering. Misstanke om fusk anmäls till universitetets disciplinnämnd.  
 

- Regler som gäller för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet framgår av 
http://www.statistics.su.se/utbildning/studentinformation/tentamensinformation/regler-f%C3%B6r-tentamensskrivningar-vid-stockholms-universitet-1.143577 
 

- Tentamensanmälan behöver endast göras ( via E-post till studentexpeditionen vid den Kulturgeografiska (!) institutionen ) 
senast en vecka (!) innan ett uppsamlingstentatillfälle. Däremot krävs ingen anmälan till ordinarie tentatillfällen eller till 
omtentatillfällen, vad gäller just denna kurs, den termin kursdeltagaren är förstagångsregistrerad! 

 

- För mer information om kursen hänvisas till gällande Kursplan samt övriga dokument som finns på aktuell Kurshemsida  
( se www.statistics.su.se ) och även till den Läsanvisning ( avsedd för kursdeltagarna ) som kommer att kunna hämtas 
på Mondo senast vid kursstart. Vid respektive delkursstart kommer även kompletterande dokument att tillhandahållas, 
såsom exempelvis Instruktioner till aktuell inlämningsuppgift på delkursen ifråga. 

 

- En intern sändlista - med samtliga kursdeltagares aktiva E-postadresser - upprättas vid kursstart, för att underlätta snabb 
spridning av info och som en direktkontakt vid icke-schemalagd tid mellan lärare och de studerande under kursens gång.  

 

- Skicka gärna eventuella frågor direkt till kursansvarig lärare via E-post och ”hellre en gång för mycket, än …”.  
 

 

VÄLKOMNA TILL KURSSTART! 
 

Förhoppningsvis har vi en givande och spännande termin framför oss … 
 

Hör av Dig, om Du har förhinder vid kursens inledande undervisningstillfälle - tack! 
En hel del formalia och så även t ex nödvändig gruppindelning skall då klaras av. 
Vidare kommer ramarna för verksamheten ytterligare tydliggöras vid detta tillfälle! 
 

/     Peter Claësson    ( peter.claesson@stat.su.se ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Sid 4  ( 4 ) 


