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IDROTT III, STATISTIK, 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG
SPORTS III, STATISTICS PREPARATORY COURSE FOR
RESEARCH, 7.5 HIGHER EDUCATION CREDITS
Basdata
Kursen är en fristående kurs.
Ämne: Idrott
Omfattning: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grund
Kursplanen har behandlats av institutionsrådet vid Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
[datum ej ifyllt].
Kursplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2009-04-22
Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med VT 2009.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser inom Idrott, 1-60 hp, eller motsvarande.

Förväntade studieresultat
Studenten skall:
– kunna bearbeta och analysera data med hjälp av grundläggande statistik samt kunna
diskutera lämpliga statistiska metoder beroende på data.

Innehåll och uppläggning
Statistik 7.5 hp
-

mätskalor,
parametriska och icke-parametriska metoder för hypotesprövning av skillnader och
samband,
genomsnittsvärden och spridningsmått.

Arbetssätt
Kursen genomförs som en nätkurs, men någon gemensam träff kan förekomma. Träffen kan ske
på annat ställe än vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Därtill ges möjlighet till
korrespondens med lärare och övriga studenter via lärplattformen Fronter. Korrespondens med
lärare sker på bestämda tider. Kursen bygger på en hög grad av självstudier med fortlöpande
kontakter med lärare.
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Progression
Kursen är en breddning och fördjupning av tidigare självständigt arbete på 1-60-hpnivån,
speciellt vad gäller momentet statistik.

Examination
Kurskrav
Vid frånvaro från obligatoriskt seminarium bestäms ersättningsuppgift i samråd med
undervisande lärare.

Examinationsformer
Följande examinationsform gäller för kursen:
individuellt skriftlig inlämningsuppgift

Antal tillfällen för prov och praktik
Bestämmelser i högskoleförordningen gäller. Omtentamenstillfälle erbjuds tidigast tre veckor
efter det att studenten har kunnat ta del av tentamensresultatet.

Betyg
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänt, Godkänt eller Underkänt. Senast
i samband med kursstart skall studenterna erhålla preciserad information om
examinationsformer och betygskriterier för respektive nivå.

Övrigt
Utvärdering
Efter avslutad kurs sker skriftlig utvärdering. Dessa återförs inom 3 veckor till studenterna och
till examinator.

Studentinflytande
Studentinflytande sker genom att kursansvarig lärare samråder med studenterna om tid för och
antal gemensamma kursträffar.

Litteratur och övriga läromedel
Obligatorisk:
Ejlertsson G. Statistik för hälsovetenskaperna (Lund: Studentlitteratur 2003), 275 s.
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